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Сучасні процеси та явища (глобалізація, міграція, комунікація, тероризм,
нові технології, ядерна зброя, соціальні мережі та ін.) вносять свої часові й
просторові виклики у вивчення соціальної справедливості. Ці виклики носять
мультирівневий характер: на мікро, мезо, макро та мегарівнях соціальної
реальності.
Українська трудова міграція спричиняє все нові та нові виклики щодо
формування та оцінки соціальної справедливості у різних сферах як в країні
походження, так і у країні перебування. До прикладу, такими викликами є:
юридичні (дотримання та використання прав і законів, умови легалізації у країні
перебування, способи голосування на різного рівня виборах до органів влади
обидвох країн, захист та дотримання прав мігрантів, зміни та особливості
міграційного законодавства тощо), соціальні (оформлення та отримання пенсій,
специфіка соціального захисту та соціальних гарантій), професійні (форми та
види працевлаштування, умови на робочому місці, дотримання прав працівника,
можливості професійного розвитку), сімейні (роз’єднання сімей, утворення
міжнаціональних шлюбів, особливості спілкування між членами родини «тут» і
«там»),

культурні

(особливості

соціальної

адаптації,

налагодження

комунікаційних мереж, трансформації культурних норм та практик) та ін.
Українські трудові мігранти можуть зайняти ключову позицію у
соціальному полі завдяки наявному соціальному капіталу, формуючи систему
диспозицій сприйняття, оцінювання, класифікації та інтеріоризації європейських
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цінностей, принципів, інтерпретацій соціальної справедливості в українському
суспільстві, полегшуючи шлях до євроінтеграції України та українців.
У дисертації досліджено специфіку формування уявлень та обґрунтування
соціальної справедливості українськими трудовими мігрнатами у країнах ЄС.
Теоретико-методологічними засадами дослідження було обрано теорію сфер
справедливості M. Walzer, яка належить до мезосоціологічних підходів до
соціальної справедливості та теорію принципів соціальної справедливості
D. Miller,

яка

відноситься

до

мікросоціологічних

теорій

соціальної

справедливості. Згідно із концепцією множинності сфер справедливості, кожна
сфера справедливості є замкнутою, і представляє собою певну соціальну групу
чи соціальний інститут (сім'я, освітні установи, громадські організації тощо).
Кожна із сфер справедливості регулюються лише одним із принципів, який є
основним у конкретній соціальній групі чи у певному соціальному інституті.
D. Miller стверджує, що соціальна справедливість може бути визначена лише
через розгляд «наших суджень». Тобто, потрібно базуватися на емпіричних
даних, які б вказували на життєвий досвід індивідів. Він визначає три типи
взаємовідносин між індивідами: солідарні, інструментальні та громадянські.
Для збору емпіричних даних
напівструктурованого

у роботі використовувався метод

інтерв’ю. Емпірична

база

роботи

складається

із

75 напівструктурованих інтерв’ю, із яких: 52 – із українськими трудовими
мігрантами та 23 – із українцями, які не мали досвіду трудової міграції (вони
репрезентують порівняльну групу дослідження). Інтерв’ювання проводилося в
Австрії, Італії, Польщі та Україні.
Визначивши особливості формування та репрезентації уявлень про
соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів, отримано
наукові результати, що мають наукову новизну.
Вперше:
—

запропоновано чотирирівневу структуру соціальної справедливості:

соціальна справедливість як цінність соціальних інститутів та суспільств;
соціальна справедливість як цінність індивідів, спільнот та суспільств водночас;
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соціальна справедливість як цінність окремих індивідів; глобальна соціальна
справедливість як цінність людства;
— визначено специфіку уявлень про справедливість українських трудових
мігрантів: при обґрунтованні соціальної справедливості ця соціальна група
використовує

п’ять

«чистих»

принципів

(принцип

потреб,

принцип

індивідуальних внесків та заслуг, принцип дотримання прав та законів, принцип
рівності, принцип чеснот) та утворює різні комбінації «множинних» принципів.
Молодша вікова група трудових мігрантів характеризується уявленнями щодо
соціальної справедливості, які відрізняються від уявлень зрілих трудових
мігрантів. Для молодих українських трудових мігрантів основним принципом
пояснення соціальної справедливості є принцип індивідуальних внесків та
заслуг. Зрілі українські трудові мігранти в основному обґрунтовують соціальну
справедливість через принцип чеснот;
—

виявлено, що уявлення про соціальну справедливість українських

трудових мігрантів є досить схожими із уявленнями українців, які не мали
досвіду зовнішньої трудової міграції. По-перше, уявлення між українцями, які
мали

досвід трудової міграції та

українцями

без

такого досвіду є

солідаризованими та виражаються в спільних моральних приписах, розумінні
юридичних норм, релігійних віруваннях, матеріальних символах та поняттях
(E. Durkheim). Тобто, для них базовими є колективні уявлення, тоді як
індивідуальні уявлення ґрунтуються на особистому досвіді, та є значно
гнучкішими та менш стійкими, аніж колективна складова уявлень про соціальну
справедливість. По-друге, габітус дозволяє пояснити диспозиції, преференції,
уявлення про соціальну справедливість, які постійно коригуються залежно від
досвіду. Проте, усі зовнішні стимули та умови, що творять досвід, постійно
сприймаються через уже сформовані попереднім досвідом структури. Тобто,
беззаперечною перевагою користується первинний досвід, що свідчить про
відносну закритість системи диспозицій, яка творить габітус (P. Bourdieu). Потретє, в процесі формування уявлень про соціальну справедливість поєднуються
два типи соціальних відносин: гемайншафт (традиції) та гезельшафт
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(раціональність), де все ж таки традиції, які існують у первинній спільноті, є
базовим чинником у цьому процесі й достатньо статичним (А. Macintyre).
—

встановлено, що на обґрунтування соціальної справедливості істотно

впливають особливості сформованих комунікаційних мереж трудових мігрантів.
Так само обґрунтування та трансформація соціальної справедливості залежить
від рівня довіри: встановлено, що чим вищим є ступінь довіри до інших, тим
толерантнішою є інтерпретація дій цих інших з погляду соціальної
справедливості.
Дістало подальшого розвитку:
—

основні засади теорії множинності сфер справедливості M. Walzer.

Встановлено, що певні принципи соціальної справедливості характеризуються
однорідністю сфер репрезентацій (принцип чеснот, принцип дотримання прав та
законів, принцип потреб), а інші принципи – множинністю (принцип
індивідуальних внесків та заслуг, принцип рівності). Утворення «множинних»
принципів соціальної справедливості відбувається тоді, коли не можна
однозначно стверджувати, що певний конкретний принцип соціальної
справедливості є найбільш притаманний лише певній сфері соціальної
реальності;
—

визначення поняття соціальної справедливості, яке інтерпретується

як цінність, що наділяється індивідуальним сенсом та визначається рівнем
довіри до інших індивідів чи соціальних систем у процесі соціальних взаємодій,
ставлячи моральну та правову вимогу створення рівних шансів та можливостей,
відповідності між практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у житті
суспільства та їхнім соціальним становищем, між їхніми правами та обов’язками,
внеском та винагородою, злочином й покаранням, заслугами індивідів та їхнім
визнанням, здібностями та потребами.
Удосконалено:
—

класифікацію принципів соціальної справедливості, ґрунтовано на

теорії D. Miller. Запропоновано розділяти принципи соціальної справедливості
на «чисті» та «множинні». До «чистих» принципів соціальної справедливості

6
належать: принцип потреб, принцип індивідуальних внесків та заслуг, принцип
дотримання прав та законів, принцип рівності, принцип чеснот. «Множинні»
принципи – це комбінації двох чи більше «чистих» принципів при обґрунтуванні
соціальної несправедливості чи соціальної справедливості.
Практичне значення одержаних результатів. Досліджену специфіку
формування та функціонування уявлень про соціальну справедливість серед
українських трудових мігрантів можна використовувати у комунікаційній
мережі, впливаючи на зміни цих уявлень. Результати дослідження можуть бути
використані для підготовки програм з навчальних курсів «Соціологія міграції»
та «Соціологія моралі».
Ключові слова: соціальна справедливість, українські трудові мігранти,
уявлення,

принципи

соціальної

справедливості,

сфери

соціальної

справедливості.

ABSTRACT

Zaremba-Kosovych H. R. Specificity of the perceptions about social justice
among Ukrainian labor migrants. — Qualifying scientific work on the rights of
manuscript.
Thesis for the degree of candidate of sociological sciences by speciality 22.00.04
«Special and branch sociologies» (054 — Sociology). — Institute of Sociology of the
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018.
Current processes and phenomena (globalization, migration, communication,
terrorism, new technologies, nuclear weapons, social networks, etc.) bring in temporal
and spatial challenges in the study of social justice. These challenges are multilevel:
on the micro, meso, macro, and mega-levels of social reality.
Ukrainian labor migration is creating new challenges in the shaping and
evaluations of social justice in different spheres in the country of origin and in the host

7
country. For example, such challenges are: legal (observance and usage of rights and
laws, conditions for legalization in the host country, ways of voting in different
elections for the authorities of both countries, protection and observance of migrants'
rights, changes and peculiarities of migration legislation, etc.), social (registration and
receipt of pensions, specifics of social protection and social guarantees), professional
(forms and types of employment, working conditions, rights of an employee,
opportunities for professional development), familial (disassembled families,
formation of international marriages, especially communication between family
members "here" and "there"), cultural (social adaptation and setting up communication
networks and transformation of cultural norms and practices) and others.
Ukrainian labor migrants can take a key position in the social field due to the
existing social capital, forming a system of dispositions for the perception, evaluation,
classification and internalization of European values, principles, interpretations of
social justice in Ukrainian society, facilitating the path to the European integration of
Ukraine and Ukrainians.
In the dissertation the specifics of the formation of representations and
justifications of social justice by Ukrainian labor migrants in the EU countries are
explored. The theoretical and methodological principles of the study were chosen based
on the theory of the spheres of justice (M. Walzer), which belongs to the
mesosociological approaches to social justice, and the theory of principles of social
justice (D. Miller), which belongs to the microsociological theories of social justice.
According to the concept of plurality of spheres of justice, each sphere of justice is
closed, and is a particular social group or social institution (family, educational
institutions, civic organizations, etc.). Each sphere of justice is governed only by one
of the principles that are fundamental in a particular social group or in a particular
social institution. D. Miller argues that social justice can only be determined through
the consideration of "our judgments". That is, it should be based on empirical data that
would point to individuals' life experiences. The theory defines three types of
interrelationships between individuals: solidary, instrumental and civic.
For the collection of empirical data, the method of semi-structured interview was
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used. The empirical base of work consists of 75 semi-structured interviews, of which
52 – with Ukrainian labor migrants and 23 – with Ukrainians who had no experience
of labor migration (they represent a comparative study group). Interviews were held in
Austria, Italy, Poland and Ukraine.
Through definition of the features of the formation and representation of
perceptions of social justice among Ukrainian labor migrants, scientific results have
been obtained that have a scientific novelty.
For the first time:
— was proposed a four-level structure of social justice: social justice as a value
of social institutions and societies; social justice as a value of individuals, communities
and societies at the same time; social justice as the value of the individuals; global
social justice as the value of the mankind;
— specificity of the ideas about social justice of Ukrainian labor migrants is
defined: this social group uses five «pure» principles in the justifying of social justice
(the principle of needs, the principle of individual contributions and merits, the
principle of observance of rights and laws, the principle of equality, the principle of
virtue) and different combinations of «plural» principles. The younger age group of
labor migrants is characterized by ideas about social justice that are different from
those of mature labor migrants. For young Ukrainian labor migrants, the basic principle
of explaining social justice is the principle of individual contributions and merits.
Mature Ukrainian labor migrants essentially substantiate social justice through the
principle of virtues;
— it was found that the perceptions of social justice of Ukrainian labor migrants
are quite similar to perceptions of Ukrainians who did not have experience of foreign
labor migration. Firstly, perceptions among Ukrainians who had experience of labor
migration and Ukrainians without such experience are solidarized and expressed in
general moral orders, the understanding of legal norms, religious beliefs, material
symbols and concepts (E. Durkheim). Collective representations are basic for them,
while individual representations are based on their personal experience, but are much
more flexible and less sustainable than the collective constituents of social justice.
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Secondly, habitus allows us to explain the dispositions, preferences, perceptions of
social justice, which are constantly adjusted according to experience. However, all
external incentives and conditions that create experience are constantly perceived
through the already formed previous experience of the structure. In other words, the
primary experience gains undeniable advantage, indicating the relative closeness of the
system of dispositions that creates the habitus (P. Bourdieu). Thirdly, in the process of
forming ideas about social justice, there are two types of social relations: gemeinshaft
(tradition) and gesellschaft (rationality), where the traditions existing in the primary
community, however, are the basic factor in this process and are rather static
(A. Macintyre).
— it has been established that the peculiarities of the formed communication
networks of labor migrants are significantly affect the justification of social justice.
Similarly, the justification and transformation of social justice depends on the level of
trust: it is established that the higher degree of trust in others, the more tolerant is the
interpretation of these other actions from the point of view of social justice.
There has been further development:
— basic principles of the theory of plurality of spheres of justice M. Walzer. It
is established that certain principles of social justice are characterized by homogeneity
of spheres of representations (the principle of virtues, the principle of observance of
rights and laws, the principle of needs), and other principles – plurality (the principle
of individual contributions and merits, the principle of equality). Formation of the
"plural" principles of social justice occurs when it is impossible to state unequivocally
that a certain specific principle of social justice is the most characteristic of a certain
sphere of social reality;
— definition of the concept of social justice, which is interpreted as the value
given to the individual sense and determined by the level of trust to other individuals
or social systems in the process of social interactions, placing the moral and legal
requirement to create equal chances and opportunities, the correspondence between the
practical role of different individuals (social groups) in the life of society and their
social status, between their rights and duties, contribution and renumeration, crime and
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punishment, merits of individuals and their recognition, abilities and needs.
Improved:
— classification of the principles of social justice, based on the theory of
D. Miller. It is proposed to divide the principles of social justice into «pure» and
«plural». The «pure» principles of social justice include: the principle of needs, the
principle of individual contributions and merits, the principle of observance of rights
and laws, the principle of equality, the principle of virtue. «Plural» principles are
combinations of two or more «pure» principles in substantiating social injustice or
social justice.
The practical value of the results. The explored specificity of the formation and
functioning of perceptions of social justice among Ukrainian labor migrants can be
used in the communication network, influencing changes in these ideas. The results of
the study can be used to prepare curriculum programs to the courses «Sociology of
Migrations» and «Sociology of Morality».
Key words: social justice, Ukrainian labour migrants, perceptions, principles of
social justice, spheres of social justice.
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ВСТУП

Актуальність теми. Сучасні процеси та явища (глобалізація, міграція,
комунікація, тероризм, нові технології, ядерна зброя, соціальні мережі та ін.)
вносять свої часові й просторові виклики у вивчення соціальної справедливості
на мікро, мезо, макро та мегарівнях соціальної реальності.
Четверта хвиля еміграції українців характеризується зростанням кількості
українських трудових мігрантів, розширенням ареалу їхньої мобільності та
постійним збільшенням чисельності українців із установками до еміграції.
Українська трудова міграція ставить все нові та нові питання щодо
формування та оцінки соціальної справедливості у різних сферах як в країні
походження, так і у країні перебування. До прикладу, такими викликами є:
юридичні (дотримання та використання прав і законів, умови легалізації у країні
перебування, способи голосування на різного рівня виборах до органів влади
обидвох країн, захист та дотримання прав мігрантів, зміни та особливості
міграційного законодавства тощо), соціальні (оформлення та отримання пенсій,
специфіка соціального захисту та соціальних гарантій), професійні (форми та
види працевлаштування, умови на робочому місці, дотримання прав працівника,
можливості професійного розвитку), сімейні (роз’єднання сімей, утворення
міжнаціональних шлюбів, особливості спілкування між членами родини «тут» і
«там»),

культурні

(особливості

соціальної

адаптації,

налагодження

комунікаційних мереж, трансформації культурних норм та практик) та ін.
Українські трудові мігранти можуть зайняти ключову позицію у
соціальному полі завдяки наявному соціальному капіталу, формуючи систему
диспозицій сприйняття, оцінювання, класифікації та інтеріоризації європейських
цінностей, принципів, інтерпретацій соціальної справедливості в українському
суспільстві, полегшуючи шлях до євроінтеграції України та українців.
Оскільки

тема

соціальної справедливості

має

міждисциплінарний

характер, її вивчення зумовило появу окремого дослідницького напряму – студій
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із соціальної справедливості. Соціальна справедливість вивчається філософами,
політологами, економістами, юристами, соціологами та іншими спеціалістами.
Вивчення соціальної справедливості у рамках соціології відбувалося
паралельно із зародженням самої науки. Проте все активніше соціологи почали
досліджувати соціальну справедливість у ХХ ст., чинником чого слугувала поява
нових явищ та процесів, і відповідно, наслідки та реагування індивідів та
соціальних груп, соціальних інститутів на ці швидкі та багатоманітні
трансформації.
Зважаючи на динамічність сучасного світу, вивчення соціальної
справедливості ставить перед соціологами такі питання: якими є місце та роль
соціальної справедливості в сучасних соціологічних дослідженнях; яким чином
можна структурувати та впорядкувати множину соціологічних теорій соціальної
справедливості; як можна комплексно вибудувати методологічні основи
досліджень соціальної справедливості; які методи є найбільш оптимальними для
дослідження соціальної справедливості на різних рівнях соціальної реальності.
Наукова проблема полягає в наявності суперечностей між зростанням й
поширенням української трудової міграції в країнах Європи та відсутністю
наукового знання про зміни в уявленнях про соціальну справедливість, які
можуть виникати у представників цієї соціальної групи завдяки тривалому
перебуванню в європейських країнах. Це визначає потребу в окресленні
специфіки розуміння й інтерпретації соціальної справедливості трудовими
мігрантами, що формується під впливом нового досвіду, знань, цінноснонормативних уявлень, отриманих під час трудової міграції.
До теоретичних робіт дослідження соціальної справедливості в соціології,
які можна віднести до класичних, належать доробки таких науковців: A. Comte,
R. Dahrendorf, E. Durkheim, P. Sorokin.
До

системних

справедливості,

в

комплексних

котрих

містяться

робіт

із

дослідження

осмислення

структури,

соціальної
функцій,

репрезентацій соціальної справедливості, методів їх збору та аналізу належать
роботи, авторами яких є L. Boltanski, D. Miller, C. Sabbagh, M. Sandel, L. Thevenot,
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M. Walzer, В. Аргунова, И. Гаврилова, И. Девятко, О. Сапєлкіна, Т. Шипунова та
ін.
Основними дослідниками соціальної справедливості на макрорівні
соціальної реальності є J. K. Galbraith, F. Hayek, N. Luhmann, R. Nozick, J. Rawls.
Соціальну справедливість як комплексну систему, яка регулює як базові
соціальні інститути та соціальні структури, так й міжіндивідуальні відносини
розглядали L. Boltanski, J. Derrida, J. Habermas, P. Sorokin, L. Thevenot, M. Walzer.
Мікропідхід

до

розгляду

соціальної

справедливості

пропонують

представники феноменологічної соціології, J. Berger, G. C. Homans, D. Miller,
W. Sadurski, J. Sher.
Концепт глобальної справедливості розвивають M. Nussbaum, T. Pogge.
Зокрема, S. Benhabib вивчає питання глобальної справедливості у рамках теми
транснаціональної міграції.
Методи вивчення соціальної справедливості розглядають J. Feenberg,
R. Gallagher, K. Gatskova, G. Jasso, W. Merkel, W. Sadurski, J. Sher, И. Девятко.
Українські дослідники вивчали особливості ціннісних орієнтацій українців
та їхній вплив на оцінку та формування соціальної справедливості у суспільстві
(Є. Головаха, Н. Паніна), визначення рівня справедливості українського
суспільства самими українцями (В. Смакота), порівняння уявлень українців та
росіян про соціальну справедливість (Д. Кірюхін, С. Щербак), справедливість
отримання фінансових доходів українцями (K. Gatskova), порівняння уявлень
про соціальну справедливість жителів Галичини та Донбасу (О. Кухаренко).
Сучасну українську трудову міграцію вивчають у таких аспектах: види та
форми трудової міграції (Е. Лібанова, О. Позняк, І. Прибиткова, М. Шульга та
ін.),

соціально-демографічний

портрет

українських

трудових

мігрантів

(І. Марков, І. Прибиткова та ін.), причини трудової міграції (К. ІващенкоСтадник, О. Малиновська, Е. Лібанова, О. Позняк, І. Прибиткова), вплив
міграцій на соціально-економічну ситуацію в Україні, обсяги та канали
грошових переказів мігрантів (О. Малиновська, У. Садова, О. П'ятковська) тощо.
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Українська трудова міграція як соціокультурне явище розглядається через
такі площини: трансформації ідентичності трудових мігрантів (С. Одинець,
О. Ровенчак, О. Химович), їхні ціннісні орієнтації (В. Володько), формування
мереж комунікацій та соціальних мереж українських трудових мігрантів
(О. Іванкова-Стецюк, І. Марков), фемінізація української трудової міграції
(В. Володько, С. Одинець), інтелектуалізація трудової міграції (В. Кошулько,
О. Кошулько), вплив глобалізації на трудові міграції і навпаки (І. Марков,
Б. Юськів).
Досі залишаються невивченими особливості обґрунтування, інтеріоризації
та трансформації уявлень про соціальну справедливість під дією різних
чинників, процесів та явищ, зокрема, сучасної транснаціональної міграції як у
країнах походження, так і у країнах перебування. Це стає викликом для
диспозиційного та дієвого сприйняття та оцінки юридичних, культурних,
релігійних та ін. норм українськими трудовими мігрантами.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування
характеру формування та функціонування уявлень про соціальну справедливість
серед українських трудових мігрантів.
Завдання роботи:
—

систематизувати напрацювання у науковій літературі, присвячені

проблемам соціальної справедливості у міждисциплінарному розрізі (у
філософії, політології, юриспруденції, етиці);
—

окреслити

особливості

теоретико-методологічних

підходів

у

соціології до вивчення соціальної справедливості та критично осмислити їх;
—

проаналізувати

наявні

соціологічні

дослідження

проблеми

соціальної справедливості в українському суспільстві;
—

систематизувати теоретичні та емпіричні напрацювання, присвячені

вивченню трудової міграції;
—

визначити теоретико-методологічні засади та методи дослідження

уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів;
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—

визначити

основні

принципи

обґрунтування

соціальної

справедливості та сфери репрезентації уявлень про соціальну справедливість
серед українських трудових мігрантів;
—

узагальнити особливості формування та обґрунтування уявлень про

соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів.
Об’єктом дослідження є українські трудові мігранти у країнах
Європейського Союзу.
Предмет дослідження – уявлення українських трудових мігрантів про
соціальну справедливість.
Методи дослідження. Основними методами, застосованими у роботі є:
методи теоретичного аналізу та синтезу, використані задля визначення понять
«соціальна

справедливість»,

«трудові

мігранти»,

«уявлення»;

метод

систематизації, використаний для узагальнення теоретико-методологічних
підходів до вивчення соціальної справедливості та трудової міграції; методи
індукції та дедукції – задля дослідження специфіки формування та репрезентацій
уявлень про соціальну справедливість в українському суспільстві; метод
концептуалізації – для окреслення специфіки формування та обґрунтування
уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів. Для
збору емпіричних даних у роботі використовувався метод напівструктурованого
інтерв’ю. Аналіз отриманих даних проводився за допомогою якісного контентаналізу та методу аналітичної індукції. Обробка даних здійснювалася у
комп’ютерній програмі MAXQDA 12. Зважаючи на множинність теоретикометодологічних підходів до вивчення означених у роботі понять, а також, на
статистичну невизначеність об’єкту дослідження, обрані нами методи
забезпечують валідність й надійність отриманих результатів.
Емпірична база роботи складається із 75 напівструктурованих інтерв’ю, із
яких: 52 – із українськими трудовими мігрантами та 23 – із українцями, які не
мали досвіду трудової міграції (вони репрезентують порівняльну групу
дослідження). Інтерв’ювання проводилося в Австрії, Італії, Польщі та Україні.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
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вперше:
—

запропоновано чотирирівневу структуру соціальної справедливості:

соціальна справедливість як цінність соціальних інститутів та суспільств;
соціальна справедливість як цінність індивідів, спільнот та суспільств водночас;
соціальна справедливість як цінність окремих індивідів; глобальна соціальна
справедливість як цінність людства;
— визначено специфіку уявлень про справедливість українських трудових
мігрантів: при обґрунтованні соціальної справедливості ця соціальна група
використовує

п’ять

«чистих»

принципів

(принцип

потреб,

принцип

індивідуальних внесків та заслуг, принцип дотримання прав та законів, принцип
рівності, принцип чеснот) та утворює різні комбінації «множинних» принципів.
Молодша вікова група трудових мігрантів характеризується уявленнями щодо
соціальної справедливості, які відрізняються від уявлень зрілих трудових
мігрантів. Для молодих українських трудових мігрантів основним принципом
пояснення соціальної справедливості є принцип індивідуальних внесків та
заслуг. Зрілі українські трудові мігранти в основному обґрунтовують соціальну
справедливість через принцип чеснот;
—

виявлено, що уявлення про соціальну справедливість українських

трудових мігрантів є досить схожими із уявленнями українців, які не мали
досвіду зовнішньої трудової міграції. По-перше, уявлення українців, які мали
досвід трудової міграції та українців без такого досвіду є солідаризованими та
виражаються в спільних моральних приписах, розумінні юридичних норм,
релігійних віруваннях, матеріальних символах та поняттях (E. Durkheim). Тобто,
для них базовими є колективні уявлення, тоді як індивідуальні уявлення
ґрунтуються на особистому досвіді, та є значно гнучкішими та менш стійкими,
аніж колективна складова уявлень про соціальну справедливість. По-друге,
габітус дозволяє пояснити диспозиції, преференції, уявлення про соціальну
справедливість, які постійно коригуються залежно від досвіду. Проте, усі
зовнішні стимули та умови, що творять досвід, постійно сприймаються через уже
сформовані попереднім досвідом структури. Тобто, беззаперечною перевагою
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користується первинний досвід, що свідчить про відносну закритість системи
диспозицій, яка творить габітус (P. Bourdieu). По-третє, в процесі формування
уявлень про соціальну справедливість поєднуються два типи соціальних
відносин: гемайншафт (традиції) та гезельшафт (раціональність), де все ж таки
традиції, які існують у первинній спільноті, є базовим чинником у цьому процесі
й достатньо статичним (А. Macintyre);
—

встановлено, що на обґрунтування соціальної справедливості істотно

впливають особливості сформованих комунікаційних мереж трудових мігрантів.
Так само обґрунтування та трансформація соціальної справедливості залежить
від рівня довіри: встановлено, що чим вищим є ступінь довіри до інших, тим
толерантнішою є інтерпретація дій цих інших з погляду соціальної
справедливості.
Дістало подальшого розвитку:
—

основні засади теорії множинності сфер справедливості M. Walzer.

Встановлено, що певні принципи соціальної справедливості характеризуються
однорідністю сфер репрезентацій (принцип чеснот, принцип дотримання прав та
законів, принцип потреб), а інші принципи – множинністю (принцип
індивідуальних внесків та заслуг, принцип рівності). Утворення «множинних»
принципів соціальної справедливості відбувається тоді, коли не можна
однозначно стверджувати, що певний конкретний принцип соціальної
справедливості є найбільш притаманний лише певній сфері соціальної
реальності;
—

визначення поняття соціальної справедливості, яке інтерпретується

як цінність, що наділяється індивідуальним сенсом та визначається рівнем довіри
до інших індивідів чи соціальних систем у процесі соціальних взаємодій,
ставлячи моральну та правову вимогу створення рівних шансів та можливостей,
відповідності між практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у житті
суспільства та їхнім соціальним становищем, між їхніми правами та обов’язками,
внеском та винагородою, злочином й покаранням, заслугами індивідів та їхнім
визнанням, здібностями та потребами.
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Удосконалено:
—

класифікацію принципів соціальної справедливості, яка базується на

теорії D. Miller. Запропоновано розділяти принципи соціальної справедливості
на «чисті» та «множинні». До «чистих» принципів соціальної справедливості
належать: принцип потреб, принцип індивідуальних внесків та заслуг, принцип
дотримання прав та законів, принцип рівності, принцип чеснот. «Множинні»
принципи – це комбінації двох чи більше «чистих» принципів при обґрунтуванні
соціальної несправедливості чи соціальної справедливості.
Практичне значення одержаних результатів. Досліджену специфіку
формування та функціонування уявлень про соціальну справедливість серед
українських трудових мігрантів можна використовувати у комунікаційній
мережі, впливаючи на зміни цих уявлень. Результати дослідження можуть бути
використані для підготовки програм з навчальних курсів «Соціологія міграції»
та «Соціологія моралі».
Особистий внесок здобувача. У публікації «Temporary Migration in
Ukraine» особисто здобувачці належать такі положення: тенденції досліджень
зовнішньої української трудової міграції, темпоральність мобільності в
європейсько-азійському просторі. У публікації «Flows and Patterns of Temporary
Migration: Country Report from Ukraine» особисто здобувачці належить
положення про основні категорії тимчасових мігрантів.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були
обговорені на таких конференціях: ІІ Конгрес Соціологічної асоціації України
«Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи» (Харків, 2013 р.),
VI Міжнародна конференція студентів та молодих науковців «Соціологія і
сучасні соціальні трансформації» (Київ, 2013), Міжнародна науково-практична
конференція «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем
сучасності державами та міжнародними міждержавними організаціями»
(Дніпропетровськ,

2014),

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 2014),
VIII Львівській соціологічний форум «Сучасний український соціум: доцентрові
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та відцентрові тенденції» (Львів, 2014), Міжнародна науково-практична
конференція «Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та
політології» (Херсон, 2014), IV Всеукраїнська конференція молодих науковців
«Соціологія – соціальна робота – регулювання соціальних проблем» (Львів,
2015), ІХ Львівський соціологічний форум «Сучасне українське суспільство: у
пошуках нових форм солідарності» (Львів, 2015), VIІІ Міжнародна конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціологія та сучасні соціальні
трансформації» (Київ, 2015), «Social Justice: new perspectives, new horizons»
(Београд, 2016), Х Ювілейний Львівський соціологічний форум «Змінність
соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості»
(Львів, 2016 р.).
Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковані у
7 працях, апробацію матеріалів роботи засвідчують 6 праць. Додатково
відображають наукові результати роботи 2 праці.
Структура та обсяг дисертації. Робота містить вступ, 3 розділи,
висновки, список використаних джерел, 5 додатків. Загальний обсяг роботи –
541 с.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

У цьому розділі окреслюється стан наукового вивчення соціальної
справедливості, основні теоретичні та методологічні підходи у соціології,
сучасні уявлення про соціальну справедливість в українському суспільстві.
У першому підрозділі здійснюється систематизація напрацювань у
науковій літературі, присвячених проблемам соціальної справедливості у
міждисциплінарному розрізі (у філософії, політології, юриспруденції, етиці).
Другий підрозділ стосується визначення соціальної справедливості у
соціології, основних теоретико-методологічних підходів до дослідження
поняття, окреслено підходи, які будуть використані у дисертаційній роботі, при
інтерпретації отриманих емпіричних даних. Запропоновано власне визначення
термінів «уявлення» та «соціальна справедливість».
У третьому підрозділі розглядаються сучасні уявлення про соціальну
справедливість в українському суспільстві. Представлено огляд сучасних
емпіричних досліджень соціальної справедливості в українському суспільстві.
Зокрема, установки українців щодо різних типів та сфер соціальної
справедливості розглянуті на мікро-, мезо- та макрорівнях соціологічного
знання.

1.1

Поняття

соціальної

справедливості

як

предмет

міждисциплінарних досліджень

Поняття «соціальної справедливості» сягає своїми теоретичними коренями
в античні часи. Протягом всієї історії суспільних відносин і до сьогодні дефініція
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та розуміння соціальної справедливості зазнавали змін та трансформацій в ході
соціальної, культурної, політичної та економічної динаміки.
Міждисциплінарного підходу до дослідження соціальна справедливість
вимагає у власних дефініціях, яких є кілька. Англійською мовою справедливість
перекладається як «justice», що має два основних значення:
— справедливість;
— правосуддя, законність.
Відтак, для комплексного дослідження поняття соціальної справедливості
у цій роботі буде розглянуто філософські, політологічні, юридичні та етичні
підходи до її визначення.
Філософський вимір соціальної справедливості є ключивим для її
розуміння.

Варто

зазначати,

що

більшість

наук

оперують

поняттям

«справедливість». Натомість, ми вживаємо поняття «соціальна справедливість»,
яка, загально, означає формування, репрезентація справедливості під час
соціальних взаємодій.
Для кращого розуміння поняття соціальної справедливості у філософії,
спочатку визначимо поняття справедливості. Справедливість – це загальна
моральна санкція співжиття людей, яка розглядається крізь призму бажань,
інтересів, обов’язків, які стикаються; спосіб обґрунтування та розподілу між
індивідами переваг і тягот їх спільного життя в рамках єдиного соціального
простору [Философия: энциклопедический словарь, 2006, с. 816].
Соціальна справедливість – поняття, яке застосовується для визначення
інституціонального виміру справедливості. Ідеалом соціальної справедливості є
така система суспільних інститутів, яка не в поодиноких діях, а в самій своїй
структурі, тобто, постійно забезпечує справедливий розподіл соціальнополітичних та матеріальних прав [Философия: энциклопедический словарь,
2006, с. 818].
Ми зупинимося на основних підходах до соціальної справедливості у
філософії, які запропоновані P. Nullens та R. Michener (досить схожу схему
можна знайти у M. Sandel [Сэндел, 2013]) [Нулленс и Мичнер, 2015].
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Дослідники визначають такі підходи:
— консеквенціоналізм – те, що є справедливим чи ні, розуміється не через
певний вчинок, а через наслідки цього вчинку. В консеквенціоналізмі виділяють
дві основні течії: гедонізм та утилітаризм [Нулленс и Мичнер, 2015, с. 64].
Гедонізм – це намагання досягти фізичного задоволення і оминути всяку
біль [Weijers, 2012, p. 15-16]. Відповідно до гедонізму, ми вважаємо, що дію
можна оцінити як справедливу тоді, коли вона приносить задоволення та
зменшує біль, а несправедливою – коли спричиняє біль та стимулює її [Weijers,
2012, с. 15-16].
Корені філософського гедонізму сягають епікурійської школи. А основу
для сучасних філософських думок про гедонізм заклав T. Hobbes. Саме він почав
розглядати гедонізм через соціальний вимір [Гоббс, 2001]. В контексті теорії
суспільного договору, T. Hobbes визначає справедливість як дію вчинену згідно
договору, а несправедливість – як невиконання договору [Нулленс и Мичнер,
2015, с. 97].
Друга течія в консеквенціалізмі – утилітаризм (J. Bentham, J. S. Mill).
Ціль утилітаризму – досягти найвищого задоволення та користі при
найменшій болі для якнайбільшої кількості людей [Бентам, 1998, с. 4-5]. В
рамках утилітаризму виділяють утилітаризм дії та утилітаризм правила [Нулленс
и Мичнер, 2015, с. 66].
В утилітаризмі дії при оцінці справедливості мають значення вчинки.
Утилітаризм правила враховує певні моральні міркування, й опісля пропонує
збірку правил, яких потрібно дотримуватися.
— Деонотологічний підхід, або підхід принципів.
Відповідно до цього підходу, справедливим є той вчинок, який відповідає
певному принципу чи нормі/закону [Нулленс и Мичнер, 2015, с. 67].
Розрізняють два види підходу принципів: теономний та автономний. В
теономному виді принципів джерелом законів є Бог (T. Aquinas [Аквинский,
2006], J. Calvin [Кальвин, 1997], K. Barth [Барт, 2007; 2011]) [Нулленс и Мичнер,
2015, с. 67].
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Відповідно до автономного підходу, закони та норми встановлюються не
Богом, а самою людиною [Нулленс и Мичнер, 2015, с. 68]. Одним із ключових
представників автономного підходу є I. Kant. Філософ вдається до критики
утилітаристів, які ототожнюють користь із благом [Кант, 2005, с. 187]. I. Kant
вважає, що важливими є не самі вчинки чи результати вчинків, а добра воля
свобідного, автономного індивіда.
— Підхід чеснот. Якщо перші два підходи орієнтовані на вчинки (підхід
принципів), наслідки цих вчинків (консеквенціоналізм), то підхід чеснот звертає
увагу на людину як суб'єкта, який чинить [Нулленс и Мичнер, 2015, с. 68].
Чеснота – це певний набір моральних характеристик, яких потрібно
дотримуватися [Философия: энциклопедический словарь, 2006, с. 234].
Справедливість є як чеснотою, так й вимагає певного набору чеснот, щоб вчинок
був оцінений як справедливий.
Підхід чеснот досягнув своєї вершини у роботах Арістотеля. Він виділив
дві групи чеснот: чесноти розуму та етичні чесноти [Арістотель, 2002]. До
етичних чеснот, окрім мужності, дружби, поміркованості, філософ відносить і
справедливість. Саме чесноту справедливості він вважав найважливішою
[Арістотель, 2002].
Арістотель

перший

запропонував

ширше

та

вужче

визначення

справедливості [Заремба, 2014, с. 82-83]. Ширше визначення відноситься до
закону, і в цьому значенні справедливість трактується як одна із найважливіших
чеснот, що охоплює всі інші цінності. Вужче – торкається розуміння
справедливості як особливої більш вузької цінності чи чесноти, відмінної від
інших [Младенович, 2009, с. 44-45].
В творах Арістотеля виділяється три форми справедливості [Младенович,
2009, с. 44]. Розподільча справедливість – розподіл благ повинен відбуватися
згідно особистих достоїнств. Благами, Арістотель вважає, суспільну позицію,
повагу, владу тощо. Урівнююча справедливість – відповідно до її принципів, всі
люди повинні бути рівними, незалежно від їхніх достоїнств. Обмінна
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справедливість виражає принцип, згідно із яким, кожен/-а повинні отримувати
адекватну винагороду за те, що вони надали.
Для кращого розуміння підходу чеснот до розгляду соціальної
справедливості варто згадати ідеї S. Hauerwas. На думку науковця, чесноти
носять функціональний характер. Вони відображають певні очікування, цілі,
риси характеру, які цінуються в конкретній спільноті. Важливішою є здатність
розпізнати людину із чеснотами, аніж аналізувати певні чесноти. Доброчесна
людина, на думку S. Hauerwas, – це не лише сукупність її чеснот чи спосіб
розігрування ролі. Чеснота пов’язана із здатністю жити у відповідності із
власними цінностями та цілями [Hauerwas, 1993, p. 37-50].
— Підхід цінностей та персоналізму. В центрі цього підходу знаходиться
індивідуальна сутність [Нулленс и Мичнер, 2015, с. 70]. Оцінка соціальної
справедливості чи соціальної несправедливості відбувається через сприйняття
цінностей.
В центрі персоналізму – абсолютна цінність іншої людини. Прихильники
персоналізму (E. Levinas, E. Mounier та ін.) ставлять на перше місце не
об’єктивний світ цінностей, а людину, яка перетворює ці цінності у дії [Нулленс
и Мичнер, 2015, с. 172].
Одним із найбільш відомих представників цього підходу є M. Scheler. На
думку філософа, людям потрібно щось більше, ніж універсальні закони чи
формальні приписи. Людям потрібна інструкція для викликів у повсякденному
житті [Шелер, 1994, с. 215-245].
M. Scheler виділяє чотири класи цінностей, які вибудовуються ієрархічно
від нижчих до вищих [Нулленс и Мичнер, 2015, с. 165]:
1) цінності задоволення;
2) цінності життя, пов’язані із добрим здоров’ям і здатністю отримувати
насолоду від життя;
3) цінності духа, які є вище від біологічного сфери. Справедливість
входить до цієї групи;
4) Цінності релігії.
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У політології соціальна справедливість – це одна із фундаментальних
цінностей суспільно-політичного життя, яка базується на принципі рівності
громадян у соціальних та політичних правах. Соціальна справедливість
розглядається як досконала доброчесність, та асоціюється з балансом між
рівністю і свободою, вона виступає як стимул суспільно-політичної діяльності
[Політична енциклопедія, 2011, с. 686]. Вимоги до соціальної справедливості
зростають та загострюються через поширення соціальної та правової нерівності,
експлуатації, засилля адміністративно-бюрократичних методів управління,
обмеження політичних свобод, орієнтації соціальної політики на обслуговування
та збагачення панівних верств суспільства тощо [Політична енциклопедія, 2011,
с. 686].
Німецький дослідник-політолог W. Merkel пропонує таку типологію
концепцій соціальної справедливості [Merkel, 2002]:
— Марксизм.
Ідея соціальної справедливості у теорії K. Marx ґрунтується на принципі
«від кожного за здібностями, кожному по потребах». Науковець схильний
використовувати прерогативу кожного окремого індивіда, проте, зважаючи на
загальноприйняті права й правила у суспільстві. Тому що й на вищій фазі
комунізму К. Маркс зберігає поняття прав [Veer, 1973].
Завдяки XXVII з’їзду КПРС у 1986 році, на якому було задекларовано
важливість фомування та досягнення соціальної справедливості, відбувся
науковий

теоретичний та практичний поворот до вивчення соціальної

справедливості в СРСР [Социальная спрведливость, 1990, с. 49]. Опісля цього,
з’явилася значна кількість наукових праць, які ґрунтувалися на теоретичних та
емпіричних дослідженнях соціальної справедливості. А саме: існуючого на той
момент стану соціальної справедливості у суспільстві, уявлень про неї, шляхів її
досягнення тощо. Серед найпомітніших дослідників соціальної справедливості
того періоду в СРСР можна назвати А. Колодій [Колодий, 1991], Г. Матвееву
[Матвеева, 1989], В. Соболева [Соболев, 1989] та ін.
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У наукових працях пізнього радянського періоду соціальна справедливість
часто визначається як принцип соціальної політики. На думку Г. Матвеевої, цей
принцип зможе буде реалізований через задоволення соціальних інтересів та
соціальних потреб [Матвеева, 1989]. З. Черванева та Л. Зинчук вважають, що
тодішні економічні та соціальні умови вимагають дослідження соціальної
справедливості через якісні змінні, до прикладу, самопочуття людей [Черванева
и Зиньчук, 1989].
— Лібертаріанські теорії (M. Freedman, F. A. von Hayek). У цій групі
концепцій соціальна справедливість досліджується у співвідношенні із
свободою. Прерогативою для цієї групи концепцій [Фридман и Хайек, 1990] є
автономність індивіда. Особиста свобода досягається через базис економічних та
політичних свобод [Хайек, 2006].
Лібертаріанські концепції ґрунтуються на меритократичному принципі –
«від кожного – по здібностям, кожному – по заслугам». Цей принцип передбачає
забезпечення максимальної свободи при укладенні суспільного договору та
юридичної рівності усіх громадян, мінімізації соціальної захищеності індивідів,
допущення нерівності як справедливої, лише через індивідуальні заслуги
[Merkel, 2002].
— Ком’юнітаристські теорії (A. Macintyre, M. Walzer).
У цій групі концепцій пріоритет надається добробуту спільноти та її
згуртованості. Ці спільноти є невеликими та гомогенними (так званий тип
соціальних відносин гемайншафт, відповідно до теорії F. Tonnies [Тьонніс, 2005,
с. 22-25]). На нашу думку, при обґрунтуванні соціальної справедливості чи
соціальної несправедливості представниками ком’юнітаристських теорій,
значну вагу має соціальний капітал, який надає як соціальні переваги, так й
створює соціальні перешкоди для індивідів [Merkel, 2002].
Один із класиків дослідницької програми соціального капіталу P. Bourdieu,
визначає це поняття як «сукупність фактичних чи потенційних ресурсів, що
пов’язані з володінням стійкою мережею інституалізованих відносин взаємного
знайомства або визнання» [Бурдье, 2002, с. 66].
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На думку A. Macintyre, ідеї соціальної справедливості з’являються завдяки
постійним взаємодіям конкуруючих форм практичної раціональності [Macіntyre,
1988, с. 350]. Проте, своїми коренями практична раціональність та ідеї
справедливості, як її результат, сягають до традицій. На думку дослідника,
людська раціональність, свідомо чи несвідомо, визначається традицією
[Macіntyre, 1988, p. 353-369].
Таким чином, базуючись на теорії F. Tonnies, A. Macintyre здійснив одну із
спроб поєднати два типи соціальних відносин: гемайншафт (традиції) та
гезельшафт (раціональність) у своєму концепті справедливості. Відповідно до
його

концепту

спільнотно-суспільного

фактору

формування

ідей

про

справедливість, все ж таки, традиції, які існують у спільноті, є первинним
чинником у цьому процесі.
Теорія множинності сфер справедливості M. Walzer є міждисциплінарною
та ключовою у цьому дослідженні, її детальній огляд можна знайти у пункті 1.2.
— Соціально-ліберальні теорії (J. Rawls, A. Sen).
Орієнтиром

для

соціально-ліберальних

концепцій

соціальної

справедливості є індивід, забезпечення його прав на самовизначення та
самореалізацію.
Прихильники соціально-ліберального підходу ставлять у пріоритет
розподіл благ, значну роль у якому відіграє держава. Вона має здійснювати
частковий перерозподіл суспільних ресурсів та продуктів, звертаючи особливу
увагу на соціально незахищені верстви населення.
Яскравим представником цієї групи концепцій є J. Rawls. Теорія
справедливості як чесності J. Rawls вже стала класичною у дослідженнях
справдливості та використовується представниками різних наук. Зважаючи на її
міждисциплінарний характер, детальніша презентація теорії пропонується у
підрозідлі 1.2.
A. Sen вдається до критики J. Rawls за надмірну теоретичність його ідей.
J. Rawls вважає, що соціальна справедливість залежить від наявності й
функціонування різних інститутів. Проте, на думку A. Sen, ці інститути, навпаки,
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можуть сприяти соціальній несправедливості, й несучи моральні судження, вони
не формують моральних цінностей у суспільстві [Sen, 2009].
W. Merkel пропонує відносити концепцію A. Sen до соціальнодемократичних концепцій [Merkel, 2002]. Окрім цього, A. Sen є прихильником
теорії соціального вибору. Умови для здійснення кожним/-ою громадянином/-ою
соціального вибору має створити держава. До таких умов належать:
справедливий розподіл, згідно меритократичного принципу, прибутків, вкладів,
життєвих шансів, гідності й поваги [Merkel, 2002].
Коли йдеться про розуміння соціальної справедливості у юриспруденції,
то первинно потрібно звернутися до таких понять як «справедливість», «принцип
справедливості», «соціальна справедливість».
У юридичній енциклопедії знаходимо таке визначення справедливості – це
соціально-етична та морально-правова категорія, один з основних принципів
права. Поняття «справедливість» позначає наявність у соціальному світі прав та
засад, виражає їх правильність, імперативність та необхідність [Юридична
енциклопедія, 1998]. Справедливість є одним із найважливіших принципів
правової держави, який реалізується як у законодавчій, так і в правозастосовчій
діяльності. Справедливий закон втілює ідею рівної для всіх свободи – робити все,
що не обмежує свободи інших і не завдає шкоди, а також, не заборонене законом.
Закон виступає мірою, єдиним для всіх масштабом свободи. Свобода окремої
особи співвідноситься зі свободою інших людей, а право є регулятором
можливостей

реалізації свободи

кожного.

Встановлювані заборони

та

обмеження мають бути доцільними з погляду гарантії свободи, а значить –
справедливими [Юридична енциклопедія, 1998].
Таким чином, справедливість є одним із основних принципів права.
Принцип справедливості у праві, відповідно до Статуту ООН, повинен лежати в
основі мирного врегулювання міжнародних суперечок, і використовуватися
паралельно із принципами міжнародного права [Статут Організації Об’єднаних
націй, 2008, с. 25-33]. Принцип справедливості у Статуті ООН розглядається як
категорія морально-правової та соціально-політичної свідомості, завдяки якій
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оцінюється суспільна діяльність через заслуги [Статут Організації Об’єднаних
націй, 2008, с. 25-33].
Правники зазначають, що поняття «соціальна справедливість» з’явилося в
науковій термінології у ХІХ столітті. У юриспруденції визначають два основних
підходи до ідей соціальної справедливості [Юридична енциклопедія, 1998]:
— рівність можливостей у рамках відкритого суспільства, громадяни якого
мають змогу проявити свої здібності;
— рівномірний розподіл благ з урахуванням різних потреб кожної людини.
Ідеї

соціальної

справедливості

у юриспруденції

почали

активно

розвиватися у теоріях правової держави. Проте зараз, на нашу думку, все
актуальнішим стає обґрунтування соціальної справедливості у руслі концепцій
прав людини.
Тут доречним є популярний на сьогодні вираз «ідеологія прав людини»,
який був вжитий у 1977 році Оленою Боннер на конференції в Італії [Боннер,
2013, с. 29]. Інтелектуалка вважає, що ідеологія прав людини – єдина ідеологія,
яке не роз’єднує людство. Термін «ідеологія» був вжитий нею цілеспрямовано,
аби протиставити ідеологію прав людини всім іншим ідеологіям, які
роз’єднували людство: соціалізму, капіталізму, марксизму, комунізму, нацизму
та ін. [Боннер, 2013, с. 29]. Таким чином, утвердження й дотримання прав
людини може слугувати основою для встановлення соціальної справедливості.
Сучасними послідовниками теорії прав людини [Філософія прав людини,
2012] є R. Dworkin, S. Gosepath, P. Koller, T. Pogge, H. Shu, E. Tugendhat, A. Vildt
та ін.
Сьогодні є кілька актуальних тем в ідеології прав людини, де ключовим є
принцип соціальної справедливості. До прикладу, особливості використання
способів обґрунтування прав людини. У класичному поділі прав людини за
змістом (ліберальні свободи, політичні права та соціальні права) все частіше
ведуться дискусії про відхід від способу оцінки прав людини за значущістю та
ієрархію, й обґрунтування цих трьох видів прав як рівноцінних для дотримання
прав людини [Koller, 1992].
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S. Gosepath вважає, що права людини, точніше, соціальні права людини,
найпереконливіше зможуть бути обґрунтовані та конституйовані завдяки
принципу справедливості соціального поділу [Філософія прав людини, 2012,
с. 28]. Дослідник виділяє три принципи обґрунтування соціальних прав людини:
захист свободи, задоволення засадничих потреб та розподільча справедливість
[Філософія прав людини, 2012, с. 28]. Базовою ідеєю у всіх цих трьох позиціях є
ідея соціальної справедливості [Payne, 2008].
Постійні дискусії точаться навколо принципу справедливості прав людини
серед двох основних течій: універсальність декларування й застосування прав
людини, з одного боку, та заперечення універсальності на користь культурного
та релігійного самовизначення [Moller, 2004]. H. Shu стверджує, що сьогодні
принцип

справедливості

змушує

сприймати

права

людини

через

диференційоване розуміння їх універсальності [Філософія прав людини, 2012,
с. 257-263]. T. Pogge вважає, що соціальна справедливість буде дотримана
завдяки реформуванню структури національних та міжнародних інституцій, які
пов’язані із правами людини [Mitchell, 2006].
Одним із базових питань серед науковців є питання статусу соціальної
справедливості в ідеології прав людини [Рікер, 2002, с. 12-15]. Соціальна
справедливість знаходиться між позиціями моральної та правової категорій.
Зокрема, активно розвивають дискусію на цю тему E. Tugendhat і J. Habermas.
E. Tugendhat розуміє права людини як морально обґрунтовані права. При цьому,
під мораллю він розуміє універсальну та рівну повагу до всіх [Risse, 2013, c. 34]. На противагу цьому, J. Habermas вважає, що юридично закріплені права не
підпорядковуються моралі [Хабермас, 2001, с. 277-330].
Аспект бачення соціальної справедливості як моральної чи/та правової
категорій, ставить вимогу розгляду цього поняття в етиці. Згідно із основними
засадами етики, на нашу думку, соціальну справедливість слід розуміти завдяки
взаємозв’язку двох іпостатей: як характеристики особистості, яка володіє певним
набором моральних якостей та чеснот, які використовується при урівнянні,
обміні чи розподілі матеріальних та нематеріальних благ; як характеристика
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соціальних відносин, сукупність моральних норм (наприклад, заповіді, правила
тощо).
В етиці, в основному, можна натрапити на термін «справедливість»
(соціальна справедливість вживається вкрай рідко). Соціальну справедливість
етики визначають як один із принципів, який регулює взаємовідносини між
людьми щодо розподілу (перерозподілу), обміну (дарування, передаруванню)
соціальних цінностей [Гусейнов и Апресян, 2000, с. 267]. Соціальні цінності в
етиці мають дуже широке розуміння, – це свобода, рівність, повага, дотримання
обов’язків та прав, доходи, багатство, престиж та ін.
Античні філософи, як і сучасні вчені, вважають, що справедливість – це
соціальна чеснота. До прикладу, Арістотель вважав, що справедливість – це
особлива чеснота, так звана «ідеальна» чеснота, яка керує іншими чеснотами. З
іншого боку, несправедливість проявляється в моральних недостатках
(боягузство, злоба, скупість, нечесність та ін.) [Арістотель, 2002]. А J. Rawls
порівнює справедливість із істиною: істина є головною чеснотою думки, а
справедивість – перша чеснота соціальних інститутів [Ролз, 2001].
Соціальна

справедливість

як

соціальна

чеснота

характеризується

відносністю її змісту, конкретно соціальною змінністю її критеріїв. Вперше це
обгрунтував D. Hume, який вважав, що соціальна справедливість – це «штучна»
чеснота. Соціальна справедливість передбачає певний рівень згоди між
індивідами щодо принципів за якими вони живуть. Проте, ці принципи можуть
змінюватися (стихійно чи довільно, за рішенням людей), але конкретне
розуміння соціальної справеливості залежить від того, які правила та звички
встановлені у конкретному суспільстві. І коли вони встановлені, соціальна
справедливість визначається саме ними. А порушення цих правил, навіть заради
встановлення високих стандартів соціальної справедливості, оцінюється як
соціальна несправедливість [Юм, 1996].
В етиці соціальна справедливість насамперед характеризують як проблему
рівності. Зв’язок соціальної справедливості та рівності можна знайти в одному із
найперших формулювань цього поняття: «Поступай із іншими так, як вони
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поступають по віднощенню до тебе» [Балашов, 2003, с. 16-19]. Це правило
таліона, яке історично однаково зустрічається у всіх народів на стадії їх родового
розвитку.
Далі,

у

процесі

суспільного

розвитку

замість

таліону

починає

використовуватися право та моральність. В рамках розвитку морального
мислення, принцип «Не судіть, і не будете засуджені» вказує на те, що не тільки
суд, але й оціночні судження можуть нести елементи покарання та помсти
[Этика: энциклопедический словарь, 2001, с. 313].
Проте, правило таліона повністю не заміняється золотим правилом
моральності та заповіддю любові. Правило таліону долається як основне, але
зберігається як одне із базових правил у соціальних взаємовідносинах на рівні
стереотипів, уявлень, забобонів тощо.
Соціальна справедливість вимагає поважати права іншої людини, не
посягати на чужу особистість та власність, дотримуватися встановлених
обов’язків [Гусейнов и Апресян, 2000, с. 272]. Обов’язки є трьох видів: засновані
на зобов'язаннях, прийнятих приватними або юридичними особами при
укладанні договору; зумовлені конституцією, яка декларує громадянські права, і
відповідними законами, які їх закріплюють; зумовлені загальними моральними
уявленнями про людську гідність і право особистості на повагу [Гусейнов и
Апресян, 2000, с. 273].
Особливим видом порушення обов’язків є зрада, яка у філософськоправовій думці отримала назву подвійної несправедливості [Гусейнов и
Апресян, 2000, с. 272]. Подвійна несправедливість виникає тоді, коли індивід,
приймаючи згоду та беручи на себе певні обов’язки, не тільки порушує їх, але
ще й використовує пункти та права обумовленої угоди, створюючи собі особливе
становище.
A. Schopenhauer наводить такі приклади подвійної несправедливості:
«коли охоронник стає убивцею», «коли сторож стає крадієм», «опікун
привласнює собі власність опікуваних», «адвокат грає на руку іншій стороні»,
«суддя йде на підкуп» тощо [Шопенгауэр, 1992].
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1.2 Концептуальні підходи до визначення соціальної справедливості у
соціології

Оперування

поняттями

«справедливість»,

«справедливо»,

«по-

справедливому» існує на різних рівнях соціальних відносин. Це як саморефлексії
щодо свого становища, статусу, визнання тощо, так й оцінка міжгрупових
стосунків та взаємодій, суспільних та державних укладів й відносин, і врешті
решт, глобальних тенденцій й процесів.
Дослідження уявлень про соціальну справедливість вкаже на особливості
розуміння, знання, оцінки певних явищ та процесів через призму індивідуальної
свідомості та досвіду.
Вперше у соціології «уявлення» почав вивчати E. Durkheim. Соціолог
вважав, що завдяки дослідженню уявлень, можна визначити причиннонаслідкові фактори суспільного стану та його розвитку. E. Durkheim
стверджував, що соціологія повинна вивчати соціальну реальність через
соціальні факти, сукупність яких, утворює суспільство [Дюркгейм, 1995].
Науковець визнає прерогативу соціальної реальності (суспільства) над
індивідами. Завдяки тому, що він звертається до соціального, центральним
поняттям у дослідженні суспільства для E. Durkheim є колективні уявлення.
Під колективними уявленнями науковець розуміє сукупність вірувань,
почуттів, знань, ідеалів, правових та моральних норм, що є спільними та
стійкими для представників соціальної групи [Арон, 2004, с. 338-339].
У 1960-х роках S. Moscovici запропонував теорію соціальних уявлень. На
думку дослідника, соціальні уявлення – це набір понять, переконань, пояснень,
які виникають у повсякденному житті під час міжособистісних комунікацій
[Московичи, 1995]. S. Moscovici вважає, що соціальні уявлення пояснюють
навколишню реальність в рамках певної когнітивної структури. Ця структура
характеризується транформацією інформаційних когнітивних елементів в
репрезентативно-образні.
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Структура соціальних увлень складається із таких елементів: інформація,
поле уявлень, установка. Інформація – це сума знань про об’єкт, на якій
базуються уявлення. «Поле уявлень» виражає зміст уявлень. Установки
виражають загальні уявлення (які, в тому числі, формуються від уявлень про
протилежне: уявлення про соціальну справедливість визначаються уявленнями
про соціальну несправедливість), а також, готовність висловити певне судження.
У цій роботі ми визначаємо уявлення про соціальну справедливість як
розуміння, визначення чи інтерпретація чого-небудь, що ґрунтується на знаннях,
досвіді, цінностях, нормах та почуттях індивідів.
У

словникових

виданнях із соціології,

соціальна

справедливість

визначається як міра рівноваги та нерівності, норм і дій, благ і внесків (заслуг),
діяння і віддач, вимог та їх виконання у відносинах між людьми та соціальними
групами, які оцінюються з позиції визначеного суспільного ідеалу [Соціологічна
енциклопедія, 2008, с. 379]. Соціальна справедливість носить конкретноісторичний, класовий, загальнолюдський характер. Вона є основним суспільним
ідеалом, вищою позначкою, бажаним образом, за якими перевіряють вчинки,
думки, саме життя [Соціологічна енциклопедія, 2008, с. 379]. Соціальна
справедливість – це оцінна категорія, що виконує роль міри всього створеного
людиною, рівень соціальної вимогливості до неї з боку суспільства, соціальних
груп чи інших індивідів [Соціологічна енциклопедія, 2008, с. 379].
Дослідження соціальної справедливості, а саме уявлень про неї, неможливе
без звернення до визначення полярного, протилежного до неї поняття –
соціальної

несправедливості.

Ми

пропонуємо

розглядати

соціальну

несправедливість як відсутність чи протилежність соціальної/-ій справедливості
під час обміну, розподілу чи урівняння матеріальних та/чи нематеріальних благ.
Соціальна справедливість – багатогранне явище, саме його визначення у
соціології вказує на необхідність мультипарадигмального розгляду. При описі
основних підходів до вивчення соціальної справедливості в соціології, ми б
хотіли використати три розрізи для теоретико-методологічного аналізу
дослідницької категорії.
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По-перше, для розгляду соціологічних підходів використовуватиметься
структура соціологічних теорій із чотирьох рівнів: мікро, мезо, макро та мега.
Такий поділ був запропонований N. J. Smelser [Смелзер, 2003]. Інновацією
соціолога є методологічна розробка глобальної соціології, або ж мегарівня
соціологічного аналізу соціальної реальності. Мегарівень соціологічних знань
зорієнтований на вивчення транснаціональних соціальних відносин. Зокрема,
N. J. Smelser вважає, що актуальними для глобальної соціології будуть такі
феномени як глобальні революції, які є нерозривними одна між одною
(революція, що триває в економічному зростанні; демократична революція, яка
триває; революція у сфері солідарності та ідентичності; екологічна революція),
інтернаціоналізація

соціальних

проблем,

динамічність

міжнародної

стратифікації, глобалізація культури, розвиток міжнародної спільноти тощо
[Смелзер, 2003, с. 91-115].
Макрорівень

вивчення

соціальної

реальності

зорієнтований

на

суспільство, соціальні структури, соціальні інститути, які щоразу стають більш
багатоманітнішими та диференційованішими.
Окрім

того,

що

мезорівень

соціологічного

знання

найчастіше

характеризують завдяки дослідженню спільнот, асоціацій, також, варте уваги
суттєве зауваження соціолога J. Turner щодо структури соціології, яке ми
поділяємо. Дослідник вважає, що запровадження мезорівня є скоріше
інструментальним намаганням поєднати макро- та мікрорівні, аби спробувати
подолати відмінності, що існують між цими рівнями [Turner, 1991].
Мікрорівень соціологічного знання вивчає особистість, яка зорієнтована на
соціальний світ, міжособистісні взаємодії тощо.
По-друге, соціологічний погляд на соціальну справедливість буде
відбуватися через парадигмальний поділ соціології запропонований Н. Черниш.
Дослідниця поділяє теоретичну соціологію на структурні парадигми та
інтерпретативні перадигми. А також, додає інтегральну соціологію як
об’єднуючу соціологію [Черниш, 2004, с. 85].
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Структурні парадигми вивчають організацію, структуру, функціонування
й трансформацію суспільств, соціальних систем та інших макропроцесів та
макроявищ. До структурних парадигм належать структурний функціоналізм,
теорія конфлікту та ін.
Інтерпретативні парадигми звертають увагу на міжособистісні взаємодії та
комунікацію, індивідуальну поведінку. До інтерпретативних парадигм належить
феноменологічна соціологія, теорія обміну, теорія, заслуг та власного капіталу
та ін.
Інтегральна соціологія вивчає суспільство як єдність соціокультурних
структур й активних взаємодій та комунікацій індивідів. Об’єднуюча соціологія
включає теорію соціокультурної динаміки,

теорію

комунікативної дії,

постмодерністські теорії та ін.
Окремої уваги заслуговують теорії глобалізації, про які не згадано у схемі
теоретичної соціології Н. Черниш. Тому, відштовхуючись від підходу
N. J. Smelser, варто додати до схеми й глобальну соціологію, яка й включатиме
існуючі теорії глобалізації.
По-третє, теорії соціальної справедливості прийнято поділяти на принцип
макросправедливості,

принцип

мікросправедливості,

гібридні

принципи

соціальної справедливості. Окрім цього, із 1990-х років теорії глобалізації
починають проникати до концепцій соціальної справедливості, зароджуючи
різноманітні концепти глобальної соціальної справедливості.
C. Sabbagh зазначає, що концепції макросправедливості пояснюють
існуючий соціальний порядок, культурні, релігійні особливості у суспільствах,
закцентовані на соціальних системах та соціальних інститутах тощо [Sabbagh,
2001, p. 239].
Концепції мікросправедливості зосереджені на вивченні індивідуальних
виражень цінностей, чеснот, знань, досвіду, практик індивідів, взаємодій між
індивідами тощо [Sabbagh, 2001, p. 239].
Поряд із концепціями макросправедливості та мікросправедливості,
існують

теорії,

які

намагаються

поєднати

основні

принципи

як
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макросправедливості, так й мікросправедливості. Цю групу теорій прийнято
називати гібридними теоріями соціальної справедливості.
Концепт глобальної соціальної справедливості розвивається у пошуках
універсальних моральних та інституційних норм розподілу матеріальних та
нематеріальних благ.
Таким чином, теорії соціальної справедливості у соціології, ми будемо
розглядати на чотирьох рівнях соціологічного знання: мега, макро, мезо та мікро.
Глобальна

соціологія

(мегарівень)

включає

теорії

глобальної

справедливості. Макросоціологія (макрорівень) складається із структурних
парадигм у соціології, у які входять концепції макросправедливості. До
мезосоціології (мезорівня) належать інтегральні теорії в соціології (гібридні
концепції соціальної справедливості). Мікросоціологія (мікрорівень) містить в
собі

інтерпретативні

парадигми,

і

сюди

відносяться

концепції

вивчення

соціальної

мікросправедливості.

1.2.1

Макросоціологічні

підходи

до

справедливості

Звертаючись до класика соціології A. Comte, знаходимо у нього
визначення

соціальної

справедливості.

Науковець

вивчає

соціальну

справедливість в історичному контексті конфліктів (тут йдеться про три стадії
історичного прогресу: теологічна, метафізична та позитивна), які виникають
через нерівномірний розподіл суспільних благ серед різних соціальних груп
[Храпов, 2013, с. 204].
До концепцій макросправедливості, ми б вважали за потрібне зарахувати й
соціологічний концепт соціальної солідарності E. Durkheim. На думку соціолога,
проблема

соціальної

справедливості

виникає

із

потребою

індивідів

об’єднуватися у суспільстві. Конфлікти, які виникають у суспільстві через
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соціальну несправедливість – це лише конструктивний процес, який веде до
подальших взаємообмінів, співпраці та об’єднання. Взаємообмін та співпраця
змінюють систему уявлень у суспільстві через цінності, світоглядні установки,
поведінку тощо, які належать певній групі індивідів. Саме обмін цими
«нематеріальними речима» визначають рівень соціальної справедливості у
суспільстві [Дюркгейм, 1996, с. 290-310].
Ідеї про позитивну роль конфліктів і їхньої ролі в досягненні соціальної
справедливості,

розпрацьовувалися

у

рамках

конфліктології,

зокрема,

соціологом R. Dahrendorf. Науковець є прихильником меритократичного
принципу соціальної справедливості, відповідно до якого кожен член
суспільства повинен отримувати відповідно до власних заслуг та внесків. При
цьому, у суспільствах має бути дотриманий принцип соціальної рівності, де
кожен/-а можуть себе проявити [Дарендорф, 2002, с. 481-515]. Проте, соціальна
рівність – досить утопічна категорія, й частіше у соціальній реальності можна
стикнутися із соціальною нерівністю. Соціальна нерівність базується на
соціальних нормах, які панують у певному суспільстві [Дарендорф, 2002, с. 459480]. Ці соціальні норми контролюють поведінку індивідів. Для тих, хто не
дотримується соціальних норм, застосовують санкції. R. Dahrendorf вважає, що
ці три категорії – «соціальні норми», «панування» та «санкції» – всього лише
утопія, і не сприяють встановленню соціальної рівності. Саме, соціальна
нерівність сприяє соціальній динаміці й свободі [Дарендорф, 2002, с. 481-515].
Починаючи із останньої чверті ХХ ст., вивчення соціальної справедливості
розвивається навколо підтримки, доповнень чи критики теорії соціальної
справедливості як чесності J. Rawls.
Теорія соціальної справедливості як чесності є міждисциплінарною. Проте,
для соціологів вона має бути цікава, насамперед тим, у який спосіб соціальні
інститути та структура суспільства можуть сприяти утвердженню соціальної
справедливості. Дослідник вважає, що соціальна справедливість, найперше, є
чеснотою соціальних інститутів [Ролз, 2001, с. 20]. Соціальні інститути грають
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центральну роль в розподілі соціальних благ та тягот серед членів суспільства,
визначаючи їхні життєві шанси.
Його теорія базується на категорії чесності. Саме завдяки чесним
відносинам, індивіди роблять свій вибір на користь двох принципів соціальної
справедливості [Ролз, 2001, с. 102]: кожна людина повинна мати рівні права
відносно найбільш великої схеми рівних основних свобод, сумісних з подібними
схемами свобод для інших; соціальні та економічні нерівності повинні бути
влаштовані так, щоб:
— від них можна було б розумно очікувати переваг для всіх, і
— доступ до соціальних позицій і посад має бути відкритий усім.
Ці два принципи мають бути базисом для структури суспільства й
розподілу основних благ у ньому (свободи, сили, влади, багатства, освіти тощо).
В розподілі цих основних благ повинні бути зацікавлені раціональні індивіди для
реалізації своїх життєвих програм [Литвиненко, 2006, с. 290].
Відповідно до теорії J. Rawls, моделювання концепції справедливості
відбувається, також, і завдяки принципу розподілу відповідно до моральних
заслуг, або ж залежно від суспільної корисності. До цієї тези дослідник отримав
аргументовані коментарі, критику й доповнення.
До прикладу, палкий противник теорії J. Rawls, R. Nozick зазначає, що
розподіл відбувається залежно від статично виваженої суми моральних заслуг,
корисності для суспільства та його потреб [Нозік, 1998].
F. A. von Hayek виступає із запитанням до попередніх двох тез: «Чи
можливо визначити індивідуальні моральні заслуги?» [Nozick, 1974, p.183-228].
Таким

чином,

заперечуючи

концепцію

змодельованої

розподільної

справедливості, та пропонує модель, де кожен отримує відповідно до кількості
благ, наданих іншим, у яких є ресурси, щоб бути корисними тим, хто корисний
їм [Хайек, 2006, с. 245].
На думку J. Rawls, визначені ним два принципи соціальної справедливості
повинні практично функціонувати в суспільному устрої. А саме, в перерозподілі
доходів та багатств, в системі оподаткування, у процесі розвитку ринкової
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економіки [Сапєлкіна, 2012, с. 63]. Досягнути стійкості концепції справедливості
можна за умови публічного визнання її реалізації соціальною системою, що
принесе із собою відповідне почуття справедливості [Ролз, 2001].
В. Аргунова, як і J. Rawls, є представницею інституціонального підходу до
соціальної справедливості. Дослідниця зазначає, що соціальна справедливість
забезпечує легітимність існуючих соціальних інститутів та сприяє стабільності
соціальної системи, виступаючи у такий спосіб, фактором досягнення згоди між
індивідами [Аргунова, 2003, с. 311].
В. Аргунова вважає, що соціальна справедливість носить конкретно
історичний та культурний характер, і вона формується в таких трьох вимірах
[Аргунова, 2003, с. 315-323]:
— cпільна лінія змін всього людства – у процесі соціального розвитку
відбувається накопичення соціальної справедливості. Досягнута міра рівності й
свободи є основою для наступного етапу, на якому розширяється вже існуючий
рівень соціальної справедливості;
— соціокультурна (цивілізаційна) специфіка суспільства – унікальна для
кожного суспільства сукупність політичних, економічних, соціальних та
духовних факторів, які відтворюються на новому етапі розвитку.
— конкретна соціально-економічна та політична ситуація – визначає
принципи соціальної політики держави, яка спрямована на дотримання
соціальної справедливості та правових норм.
Ще одним послідовником теорії J. Rawls є німецький дослідник O. Hoffe.
Як і J. Rawls, O. Hoffe зазначає, що соціальній справедливості притаманний
інституційний вимір суспільства. Тому що соціальна справедливість – це не
суспільна примха, а фундаментальна умова суспільного буття [Гьофе, 2004,
с. 12]. На думку науковця, соціальна справедливість є основним критерієм
легітимності громадського примусу. Соціальну справедливість індивіди не лише
сподіваються, але й вимагають. Політичний устрій визнається справедливим,
коли він захищає права та свободи людей й виступає гарантом їх здійснення
[Гьофе, 2004, с. 13].
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Окрім цього, O. Hoffe вважає, що правова конституційна держава, також,
має базуватися на особистій справедливості (справедливості як чесності перед
собою та іншими людьми) [Гьофе, 2004, с. 13].
O. Hoffe пропонує розуміти соціальну справедливість не тільки в царині
моралі чи права, але й припускає існування в ідеях соціальної справедливості
конфліктів, суперечок, згоди й консенсусу. Відтак, він пропонує концепт
справедливості як обміну (неварто плутати із теорією соціального обміну, яка
належить до мікропідходів до соціальної справедливості) [Гьофе, 2004, с. 43-59].
Концепт справедливості як обміну ґрунтується на негативному смислі цього
поняття – взаємній відмові, визнання (під натиском влади) свободи думки,
совісті чи власності інших індивідів, що дає можливість вирішувати питання
легітимацій. Обмін здійснюється, коли відбувається взаємна відмова та
примирення. Якщо кожен індивід, відмовляючись від чогось, отримує внаслідок
цього щось рівноцінне, тоді обмін можна вважати справедливим [Гьофе, 2004,
с. 56].
Одним із перших конструктивних критиків теорії справедливості

як

чесності став R. Nozick. Якщо для J. Rawls, значну роль у конструюванні
соціально справедливості відіграє соціальний інститут держави й дотичні до
нього соціальні інститути, то для R. Nozick – соціальний інститут держави стає
другорядним у регулюванні соціальних відносин та соціального розвитку.
Науковець є послідовником парадигми обмінної справедливості. R. Nozick
формує три принципи соціальної справедливості [Гаврилова, 2009, с. 187]:
принцип справедливого придбання власності, яка раніше нікому не належала
(будь-яке придбання, яке змінює хоча б частину суспільної власності, не повинно
погіршувати становища інших людей); принцип справедливої передачі – будьяка передача справедливо придбаної власності, повинна бути добровільною, без
використання насилля та обману; принцип виправлення (ректифікації)
допущеної несправедливості – будь-яка несправедливість має бути виправлена,
навіть, якщо заради цього потрібно буде переглянути весь попередній ланцюжок
придбань та передач.
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Економічний підхід до визначення соціальної справедливості пропонує
J. K. Galbraith. Науковець зробив спробу визначити концепт справедливого
суспільства («good society» – в оригіналі). Справедливе суспільство – це
суспільство досягнень, де забезпечується ефективне виробництво товарів та
послуг, а також, використання отриманих від їхньої реалізації доходів,
відповідно до соціально прийнятних та економічно доцільних критеріїв
[Galbraith, 1996, p. 5]. Проте, вчений не дає відповіді, які це соціально прийнятні
та

економічно

доцільні критерії. Поряд із об’єктивними

критеріями,

J. K. Galbraith приділяє роль й індивідуальним досягненням та прагненням. На
його думку, справедливе суспільство не прагне до рівності в розподілі доходів.
Рівність не відповідає ні людській натурі, ні характеру й системі економічної
мотивації. Точніше, люди відрізняються бажанням та вмінням заробляти гроші,
а справедливе суспільство лише створює усі умови для цього.
Один із авторів теорії систем N. Luhmann, надає аргументи проти
застосування поняття соціальної справедливості. Відповідно до його теорії
модерну, суспільства стають індиферентними спочатку по відношенню до
метафізики, потім – до релігії, а опісля – й до моралі (в тому числі, й до соціальної
справедливості). Проте, в подальших наукових розвідках, N. Luhmann все ж таки,
знайшов місце для соціальної справедливості у правовій системі сучасного
суспільства [Луман, 2007]. Зважаючи на зростаючу складність сучасного
суспільства, правова система задля виконання своїх функцій, повинна також
ускладнюватися, щоб справлятися із збільшенням обсягу інформації. O. Hoffe
пропонує називати концепцію N. Luhmann «теорією справедливості без
справедливості» [Гьофе, 2004, с. 27].
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1.2.2 Соціальна справедливість крізь призму мезосоціологічних
підходів

Ця група підходів займає проміжну позицію між макро- та мікропідходами до соціальної справедливості. C. Sabbagh пропонує називати ці
підходи гібридними, тому що вони визначають суспільство як комплексну
систему соціальної справедливості, яка регулює як базові інститути та соціальні
структури (принцип макросправедливості), так й соціальні відносини між
індивідами (принцип мікросправедливості) [Sabbagh, 2001, p. 255].
Представником гібридних теорій соціальної справедливості є російськоамериканський соціолог P. Sorokin. Значну увагу дослідник приділяє
пропорційності

індивідуальних

заслуг

в

процесі

соціальних

відносин

[Шипунова, 2005, с. 7]. P. Sorokin констатує, що на персональні уявлення про
соціальну справедливість та пропорційність заслуг суттєво впливає громадська
думка та суспільні оцінки. Історично, привілеї та пропорційний розподіл благ
залежав від того, хто був найцінніший на той час для суспільства [Сорокин, 1992,
с. 44-108]. Меритократичний принцип «кожному по заслугам» у різні періоди
історії визначався різними критеріями, за якими й вимірювалися заслуги та
визначалася пропорційність.
P. Sorokin зазначає, що цими критеріями оцінки індивідуальної
функціональності та значимості є суспільна користь, яку приносить діяльність
індивіда чи соціальної групи [Сорокин, 1992, с. 253-260]:
— із античності до XVII ст. індивіди та соціальні групи займали тим вищі
позиції, чим ближче вони були дотичні до божественної сили (лозунг «кожному
по заслугам» трансформувався у – «кожному по мірі божественної благодаті»);
— у XVII-XVIII ст. відбувся «поворот до людини». Лозунг «кожному по
заслугам» можна було трактувати як: «кожному відповідно до його участі в
обороні держави та управлінні нею»;
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— із кінця XVIII ст. пропорційність заслуг розуміється як «кожному
відповідно до його капіталу».
На думку П. Сорокіна, протягом ХІХ ст. та ХХ ст. пропорційність заслуг
мала б визначитися принципом «кожному – відповідно до його особистого рівня
соціально корисної праці» [Сорокин, 1992, с. 260-261].
Яскравим представником гібридних теорій соціальної справедливості є
J. Habermas. Соціолог вважає, що найвищими цінностями є особистість та її
свободи. Проте, свободи та права індивідів можуть бути реалізовані лише у
рамках суспільства [Хабермас, 2001, с. 70-90]. Кожне суспільство на конкретноісторичному етапі повинно мати власні норми соціальної справедливості.
Дотримання цих прийнятих норм соціальної справедливості відбувається
завдяки комунікативній дії, яка зорієнтована на досягнення згоди та
взаєморозуміння [Верблович, 2013, с. 38]. Досягнення взаєморозуміння
відбувається через функціонування трьох світів та трьох типів дій. J. Habermas
окреслює об’єктивний (об’єкти маніпуляцій), соціальний (норми та цінності) й
суб’єктивний (досвід) світи. А також, телеологічну (дія, зорієнтована на
досягнення мети), нормативну (репрезентує цінності) та драматургічну
(представлення самого/-ї себе) дії [Верблович, 2013, с. 38].
Таким чином, на думку німецького дослідника, соціальна реальність
поєднує публічну та особисту сфери. Поєднання цих сфер дозволяє
впроваджувати справедливі моральні норми у повсякденне життя через
законодавчі регулювання [Хабермас, 1992].
J. Habermas вважає, що мораль може існувати тільки в конкретному
історичному суспільстві. А «корені» соціальної справедливості лежать у праві
цього суспільства, і можуть трансформуватися через комунікативну взаємодію
індивідів [Сапєлкіна, 2012, с. 64].
Представлення існуючих підходів до вивчення соціальної справедливості
буде неповним без розгляду постмодерністських теорій. Зокрема, ми
зосередимося на підході деконструктивізму J. Derrida.
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На думку дослідника, індивідуальне розуміння чи представлення чогонебудь чи кого-небудь фільтрується через інтерпретивні структури, культури чи
оточення [Smith, 2006]. Завдяки деконструкції можна віднайти приховані
упередження, які сприяють поширенню певних ідей, що часто веде до
пригноблення індивідів та порушення соціальної справедливості [Smith, 2006].
S. Critchley зазначає, що в деконструкції J. Derrida стоїть вимога соціальної
справедливості. Він здійснює спробу осмислити ті області, де соціальна
справедливість, на перший погляд, відсутня чи перебуває на далекому плані
[Critchley, 2014, p. 254]. J. Derrida переконаний, що все можна деконструювати,
окрім соціальної справедливості. Тому що деконструкція – це і є соціальна
справедливість, деконструкція робить соціальну справедливість можливою
[Deconstruction in a Nutshell, 1996, p. 132-133].
Деконструювати можна права та закони, але не соціальну справедливість.
Так само, як неможливо її осмислити розумом чи завдяки емпіричному аналізу,
через те, що соціальна справедливість є індивідуальною, зосередженою на
цінностях [Нулленс и Мичнер, 2015, с. 57].
До гібридних теорій соціальної справедливості належить нормативна
теорія розподільчої соціальної справедливості, або ж теорія сфер справедливості
М. Walzer [Walzer, 1983]. Науковець розуміє соціальну справедливість як певний
моральний стандарт конкретних суспільств; тому, не можна сформувати концепт
соціальної справедливості як універсальну абстракцію [Уолцер, 2009]. Він
запевняє, що кожне суспільство має як макро, так й мікропринципи соціальної
справедливості.
Згідно із концепцією множинності сфер справедливості, кожна сфера
справедливості є замкнутою, і представляє собою певну соціальну групу чи
соціальний інститут (сім'я, освітні установи, громадські організації тощо)
[Walzer, 1983]. Кожна із сфер справедливості регулюються лише одним із шести
принципів, який є основним у конкретній соціальній групі чи у певному
соціальному інституті. Такими принципами є: кожному одне й те саме
(егалітарна рівність); кожному по потребах; кожному відповідно до заслуг;
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кожному відповідно до рангу; кожному відповідно до професійної придатності;
кожному те, що передбачено законом.
М. Walzer розробив концепт «комплексної рівності», відповідно до якої,
критерієм рівності є не якесь певне матеріальне чи духовне благо, а скоріше,
вимога егалітарної рівності [Уолцер, 2009]. Принцип егалітарної справедливості
повинен існувати у різних сферах соціальної реальності.
Принцип комплексної рівності є процедурним, який повинен запобігати
контролю однією соціальною групою різних класів благ. І водночас, сприяти
створенню відносної рівності, при якій індивіди та соціальні групи
отримуватимуть вищі соціальні позиції в одній сфері (до прикладу, політика),
але необов’язково в інших (наприклад, економіка) [Sabbagh, 2001, p. 255].
Як вважає дослідник, принцип «комплексної рівності» може поєднуватися
із іншими принципами соціальної справедливості (принцип заслуг, принцип
досягнень та ін.), і ці комбінації можуть бути різними у різних сферах у різних
суспільствах [Walzer, 1983, p. 15-33]. До прикладу, М. Walzer зазначає, що у
сфері навчання повинні поєднуватися два принципи: принцип простої рівності
та принцип досягнень [Walzer, 1983, p. 15-33]. Принцип простої рівності повинен
застосовуватися для отримання початкової освіти, щоб відкрити доступ до неї
для усіх, хто хоче навчатися (таким чином, надається право знати – освітнє
благо). Тоді як для вищих рівнів освіти повинен використовуватися принцип
досягнень, який заснований на особистому інтересі до навчання. А також,
отримання освіти на наступних щаблях готує індивіда до професійних обов’язків
[Tutui, 2011].
L. Boltanski та L. Thevenot представляють теорією градів [Болтански и
Тевено, 2013].
Теорія градів (або ж інша назва, що зустрічається – модель світів) дозволяє
вивчати як форми об’єднання людей, так і ціннісні орієнтири й форми оціночних
суджень, які в них практикуються. Предметом у моделі світів є критична
здібність індивідів (акторів) обґрунтовувати свою позицію, базуючись на
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загально значимих принципах й цінностях в ситуації публічного обговорення
[Болтански и Тевено, 2000, с. 71-72].
Як вважають L. Boltanski і L. Thevenot, соціальну справедливість можна
вивчати не лише через філософську призму, але й через конкретні форми
соціальних взаємодій. Над соціальною справедливістю ратують й звичайні люди
із своїм досвідом, становищем й позиціями, які прагнуть обґрунтувати й досягти
справедливість у повсякденних практиках [Болтански и Тевено, 2013, с. 23-44].
Дослідницька програма науковців базується на формуванні загальних
принципів соціальної справедливості, фундаментом яких є модель градів. А
практична реалізація цих принципів у соціальному досвіді продемонстрована у
моделі світів. Вони показали, що почуття справедливості виявляється у
соціальних конфліктах та повсякденних сварках, публічних суперечках щодо
соціальної справедливості, існуючих порядках, цінностях, викриттях соціальної
несправедливості, критиці явищ, що суперечать ціннісним установкам
[Болтански и Тевено, 2013, с. 47-50].
Відповідно до теорії градів, всередині кожного граду існує свій
справедливий порядок із специфічним загальним благом, якому відповідають
певні моральні установки й форми справедливої оцінки усіх елементів граду.
Модель множинних градів справедливості складається із шести градів [ЗарембаКосович, 2016, с. 242-244]:
— град інспірації. Вищим загальним принципом (загальним благом) у
цьому граді є натхнення. Основними цінностями – благодать, нонконформізм,
схильність до творчості [Болтански и Тевено, 2013, с. 252-260];
— патріархальний (домашній) град. В патріархальному граді/світі цінність
людини залежить від ієрархії довіри, яка вибудовується через мережу особистих
залежностей, відносин, поваги до традицій. Вищим загальним принципом у
патріархальному граді/світі є тріада «рід-ієрархія-традиція». Спосіб оцінки
соціальної справедливості відбувається через такі цінності як повага та репутація
[Болтански и Тевено, 2013, с. 260-280];
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— град репутації (популярності). Відносини у цьому граді/світі
ґрунтуються на визнанні. Тому, суттєвими тут є інші люди, а саме, формування
своєї популярності серед них [Болтански и Тевено, 2013, с. 280-290];
— громадянський град. У цьому граді/світі громадяни відмовляються від
персональних інтересів й прагнуть досягти загального блага. Вищим принципом
є загальна воля. Базові відносини тут розвиваються через солідарність
[Болтански и Тевено, 2013, с. 290-302].
— ринковий град. Значущість людини у цьому граді/світі визначається її
матеріальним становищем, багатством, успішністю. Повсюдно присутній
характер конкуренції забезпечує справедливу згоду в ринковому граді/світі
[Болтански и Тевено, 2013, с. 303-317];
— науково-технічний (індустріальний) град. В цьому граді/світі цінність
базуються на ефективності та продуктивності. В науково-технічному граді/світі,
справедлива згода забезпечується спільною орієнтацією діяльності на практику,
корисність, результативність [Болтански и Тевено, 2013, с. 317-327].
Як зазначають Л. Болтанські та Л. Тевено, індивіди можуть існувати у
багатьох світах, де вони мають змогу визначити ситуацію як несправедливу. При
обґрунтуванні

критики

несправедливої

ситуації,

люди

об’єднують

характеристики кількох світів.
Соціологи визначають дві форми критики, завдяки яким можливо досягти
згоду і завершити суперечливу ситуацію у питанні соціальної справедливості
[Болтански и Тевено, 2013, с. 417-428]: перевірка реальністю, компроміс між
двома світами.
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1.2.3

Мікросоціологічні

підходи

до

визначення

соціальної

справедливості

Застосування мікропідходу дозволяє вивчити індивідуальні об’єктивні та
суб’єктивні характеристики, цінності, ціннісні орієнтації, світогляд, особливості
соціальних зв’язків та взаємозв’язків, які можуть впливати на уявлення, оцінку,
вираження соціальної справедливості серед індивідів.
Група теорій мікросправедливості включає символічний інтеракціонізм,
феноменологічну соціологію, теорію заслуг, теорію власного капіталу, теорію
обміну та ін.
Соціологи M. Copp, J. Fields, S. Kleinman вважають, що дослідження
соціальної справедливості/несправедливості у суспільстві неможливе без
використання підходів символічного інтеракціонізму, вивчення емоцій [Fields,
Copp and Kleinman, 2006].
Феноменологічна соціологія (G. Bachelard, E. Husserl, A. Schutz, P. Ricoeur
та ін.) вивчає соціальну справедливість як феномен, який індивіди у
повсякденній взаємодії наділяють певним сенсом (смислом). І саме дослідження
сенсу соціальної справедливості дасть можливість визначити персональні
уявлення про неї.
Згідно феноменологічного підходу, почуття справедливості імпліцитно
присутнє у кожного індивіда, який інтуїтивно використовує регулятив соціальної
справедливості на рівні феноменів свідомості, апелюючи до відносин із іншими
моральними суб’єктами. Тобто, цінність соціальної справедливості визначається
як повсякденним досвідом, так й трансцендентальними можливостями індивіда
[Рикёр, 2005, с. 233].
Соціальна справедливість носить суб’єктивний та об’єктивний аспекти (є
інтенціональною):

соціальна

справедливість

в

свідомості

особистості

поєднується із іншими моральними цінностями в єдину систему, отримуючи
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об’єктивований статус. Із цією системою моральних цінностей індивід
співвідносить свої теперішні та майбутні вчинки [Рікер, 2002].
У рамках феноменологічної соціології P. Ricoeur пропонує «концепт
перекладу» – спроба встановлення взаєморозуміння між діючими індивідами
щодо визначення соціальної справедливості [Рикёр, 2005, с. 220]. Це
«горизонтальне» порозуміння в «перекладі» має як символічне значення, так й
буквальне. Здійснення «горизонтального перекладу» має три аспекти: прагнення
благого життя; прагнення співжиття із іншими та для інших; прагнення життя у
справедливих інститутах [Рикёр, 2005, с. 235].
Сучасними представниками теорії заслуг є J. Feenberg, W. Sadurski, J. Sher
[Sabbagh, 2001, p. 249]. Основною характеристикою цієї теорії є формулювання
єдиного чи комплексного принципу соціальної справедливості, який легітимізує
нерівний розподіл соціальних ресурсів, відповідно до різних індивідуальних
характеристик. В загальному, принцип заслуг визначається формулюванням: «М
заслуговує на Х за А» [Sher, 1987, p. 7]. Зазвичай, заслуги базуються на
теперішніх чи минулих характеристиках індивідів, а не на їхніх майбутніх,
очікуваних справах.
Серед науковців ведуться дискусії, які саме індивідуальні характеристики
повинні визначатися як заслуги. Одна група дослідників вважає, що до означення
заслуг повинні бути включені лише ті характеристики, за які безпосередньо
відповідальні особистості (зусилля, досягнення, пунктуальність тощо). Інша
група дослідників пропонує включити до визначення заслуг й ті характеристики,
які не є залежними від індивідів (стать, вік, фізичні якості, походження тощо).
Теорія власного капіталу виникла у 60-х роках ХХ століття на основі
мультидисциплінарних

емпіричних

досліджень

розподільчої

соціальної

справедливості. Теорія власного капіталу ставить запитання: як індивіди чи
соціальні групи визначають та оцінюють результати розподілу власних
інвестицій та вкладів у порівнянні до отриманих нагород, покарань, результатів
тощо? [Sabbagh, 2001, p. 249].
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Вперше теорія власного капіталу (у поєднанні із теорією обміну) ґрунтовно
була представлена G. C. Homans у праці «Соціальна поведінка: елементарні
форми» [Хоманс, 1984, с. 81-92].
Базуючись на теорії соціального обміну, G. C. Homans пояснює
індивідуальну поведінку особистостей як справедливу через універсальний
психологічний закон, який характеризує індивідів через специфічні соціальні
ситуації [McClintock and Keil, 1982].
У другому виданні своєї книги «Соціальна поведінка: елементарні форми»,
G. C. Homans запроваджує «друге правило розподілу» (який пізніше був
названий принципом власного капіталу чи принципом справедливості). Соціолог
вважає, що індивіди керуються цим правилом під час оцінювання та очікування
справедливих винагород.
Індивіди очікують, що винагороди: будуть визначатися рівнем їхніх
індивідуальних інвестицій та внесків; будуть відповідати рівню винагород, що
отримують інші за такий же рівень інвестицій та внесків.
Інвестиції та внески розглядаються G. C. Homans як елементи соціального
обміну. Проте, розуміє він ці поняття по-різному. Інвестиції включають ті
характеристики, за які індивід невідповідальний (стать, походження, перевага у
соціальному становищі). Внески – це вольові характеристики, які індивід сам
формує й визначає (тип роботи, яку виконує людина тощо) [Sabbagh, 2001].
Розбіжності між індивідами, які стосуються розуміння соціальної
справедливості, виникають не так на теоретичних засадах теорії власного
капіталу, а на особливостях її застосування. А саме через: види інвестицій,
внесків та винагород, які беруться до уваги під час справедливого розподілу;
спосіб, у який оцінюватимуться рівень індивідуальних інвестицій та вкладів й
об’єм винагород, на які вони заслуговують [Cook, 1975].
Доповненням до теорії соціального обміну G. C. Homans служить теорія
значення статусу J. Berger. Він вважає, що індивіди оцінюють соціальну
справедливість чи соціальну несправедливість розподілу ресурсів, порівнюючи
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себе не з іншими конкретними індивідами, а скоріше із «узагальненим
індивідом» [Zelditch, 1972].
G. Jasso спробувала поєднати ідеї, які пропонуються теорією соціального
обміну та теорією значення статусу. Дослідниця визначає універсальне правило,
за

яким

спостерігач

оцінює

соціальну

справедливість

чи

соціальну

несправедливість ситуації. Відповідно до цього правила, оцінка соціальної
справедливості є змінною як логарифм дійсної частки благ відносно частки благ,
яка сприймається справедливо [Sabbagh, 2001, p. 251].
Мультивимірний принцип до підходу мікросправедливості пропонує
D. Miller, запевняючи, що не існує єдиної мірки для вивчення соціальної
справедливості. Дослідник стверджує, що соціальна справедливість може бути
визначена лише через розгляд «наших суджень» [Soest, 2015, p. 181-182]. Тобто,
потрібно базуватися на емпіричних даних, які б вказували на життєвий досвід
індивідів.
D. Miller вважає, що справедливий розподіл визначається типом
взаємовідносин між індивідами, які беруть участь у цьому розподілі [Miller,
1999, p. 1-20]. Він визначає три типи взаємовідносин між індивідами:
— Солідарні взаємовідносини – часто у таких взаємодіях індивідів
пов’язують спільні культурні чи релігійні переконання. За таких обставин,
справедливий розподіл повинен виконуватися згідно індивідуальних потреб.
— Інструментальні взаємовідносини передбачають дотримання індивідом
загальної мети спільноти чи суспільства, до якого він належить, проте, не
забуваючи й про власне благо. Таким чином, соціальна справедливість
визначається через індивідуальні заслуги. Внески повинні бути пропорційними
із отриманими винагородами.
— Громадянські взаємовідносини відбуваються всередині політичних та
правових структур, де базовим благом повинна бути рівність. Рівність означає
рівний доступ та рівний розподіл громадянських, політичних та соціальних прав.
Забезпечення

рівних

соціальних

громадянських та політичних прав.

прав надає

можливість

використання
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Згідно цих трьох типів взаємовідносин між індивідами, D. Miller формулює
три дистрибутивні принципи соціальної справедливості [Sabbagh, 2001 p. 252]:
— «кожному відповідно до його/її потреб» – взаємовідносини згідно цього
принципу базуються на солідарності;
— «кожному відповідно до його/її персональних заслуг» – цей принцип
походить від ідеї «конкуруючого ринку» (H. Spencer);
— «кожному відповідно до його/її прав» – принцип персональних прав,
який регулює отримання й дотримання цих прав.

1.2.4 Концепт глобальної соціальної справедливості у соціологічній
науці

Концепт глобальної соціальної справедливості (також, можна зустріти такі
визначення як міжнародна соціальна справедливість, міжнародна етика чи
міжнародний закон націй) почав активно формуватися на стику ХХ та ХХІ
століття. Факторами цього стали сучасні виклики для людства: дотримання прав
людини, тероризм, бідність, міграція, екологічна ситуація, гендерна нерівність
та багато інших.
Існуючі підходи до глобальної соціальної справедливості об’єднує ідея
пошуку

універсальної

структури

розподілу

світових

матеріальних

та

нематеріальних благ, утвердження спільних цінностей та моральних норм. Тому,
ідея глобальної соціальної справедливості постає не тільки перед науковцями,
але й перед громадським сектором [Заремба, 2014, с. 98-100].
Серед

існуючих

наукових

підходів

до

глобальної

соціальної

справедливості, ми б хотіли зупинитися на концепті T. Pogge. Дослідник
піднімає важливе питання – проблему усвідомленості індивідів із соціальною
справедливістю чи соціальною несправедливістю, із якою вони стикаються, і яка
безпосередньо впливає на них. На його думку, дуже часто ці індивіди, які
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непоінформовані й не усвідомлюють про порушення соціальної справедливості
щодо них, є бідними або неосвіченими [Pogge, 2001].
T. Pogge вважає, що встановлення глобальної соціальної справедливості
можливе завдяки [Філософія прав людини, 2012, с. 287-292]:
— представленню моральних вимог до соціальних інституцій різного рівня
та усіх людей. Саме багаті й привілейовані особи мають вносити більшу лепту
задля підтримки справедливого або реформування несправедливого устрою;
— боротьбі із глобальною бідністю через застосування ідеї глобальних
дивідендів із сировини (ГДС), що може бути використана для повітря, води та
землі. Доходи з дивідендів повинні застосовуватися для емансипації
найбідніших країн світу, так, щоб усі люди могли власними силами та з гідністю
задовольняти свої засадничі потреби. Таким чином, ГДС забезпечить можливість
справедливого отримання користі від природної сировини найбіднішим людям,
а не державам.
Опісля цього, дослідник пропонує перманентно застосовувати єдиний
стандарт моральної оцінки світового устрою. Це не означає, що єдиний стандарт
моральної оцінки глобальних інституцій має отримати загальну згоду. Він має
поєднувати якомога більшу кількість локальних авторитетних цінностей
[Філософія прав людини, 2012, с. 299].
M. Nussbaum розвиває принцип можливостей у концепті глобальної
соціальної справедливості. Відповідно до принципу можливостей, необхідно
враховувати умови життя та усесторонні можливості індивіда, яких є десять:
життя, фізичне здоров’я, тілесна недоторканість, почуття, уява, емоції та думки,
практичний розум, членство, інші види живих істот, гра, контроль за своїм
середовищем існування [Нуссбаум, 2011]. Відтак, соціальна справедливість має
розумітися як створення умов, при яких індивід отримує можливість обирати
[Аитова, 2011, с. 270].
Опираючись на підхід можливостей, науковець пропонує десять принципів
глобальної соціальної справедливості, серед яких хотілося б виділити [Аитова,
2011, с. 270]:
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— необхідність відрахування від загального доходу розвинутих країн
істотної долі ресурсів для бідних держав;
— мультинаціональні корпорації в регіонах своєї діяльності мають нести
відповідальність за розвиток здібностей індивідів тощо;
— необхідність захисту світовою спільнотою хворих, людей із особливими
потребами, дітей та ін.
Важливе місце серед сучасних дискусій про глобальну соціальну
справедливість посідає тема транснаціональної міграції. Зокрема, S. Benhabib
зазначає, що проблема міграції є як об’єктивним процесом історії існування
всього людства, так й походить із теми неблагополучного життя потенційних
мігрантів у їхніх країнах походження [Бенхабиб, 2003, с. 102]. Таким чином,
локальні прояви порушення соціальної справедливості, стають закликом до
пошуку принципів глобальної соціальної справедливості.
Концепт глобальної соціальної справедливості зазнає аргументованої
критики. По-перше, його звинувачують в утопічності через складність
справедливого розподілу на глобальному рівні, й отримання та підтримання
узгодженого договору. По-друге, різні підходи до глобальної соціальної
справедливості формуються на Заході для незахідних соціумів, що може
викликати конфронтацію наукових та світоглядних бачень.
У цьому підрозділі було розглянуто соціологічні підходи до соціальної
справедливості. У соціології, соціальна справедливість – це міра рівноваги
нерівності, норм і дій, благ і внеску (заслуг), діяння і віддача, вимог та їх
виконання у відносинах між людьми та соціальними групами, які оцінюються з
позиції визначеного суспільного ідеалу.
Зважаючи на те, що поняття соціальної справедливості є багатогранним та
багаторівневим, основні підходи щодо нього ми структурували через три
розрізи:

мультирівневий

розріз

до

вивчення

соціальної

реальності;

парадигмальний розріз; розріз принципів соціальної справедливості. Таким
чином, глобальна соціологія (мегарівень) включає теорії глобальної соціальної
справедливості. Макросоціологія (макрорівень) складається із структурних
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парадигм у соціології, в які входять концепції макросправедливості. До
мезосоціології (мезорівня) належать інтегральні теорії в соціології (гібридні
концепції соціальної справедливості). Мікросоціологія (мікрорівень) містить в
собі

інтерпретативні

парадигми,

і

сюди

відносяться

концепції

мікросправедливості.
Макросоціологічний підхід зорієнтований на вивчення соціальної
справедливості як базового принципу для соціальних, політичних, економічних
та інших інститутів, її ролі у функціонуванні суспільно-політичного устрою
тощо.
Гібридні теорії соціальної справедливості поєднують основні теоретикометодологічні

характеристики

макро-

та

мікропідходів

до

соціальної

справедливості. Ця група теорій досліджує у який спосіб та завдяки яким
інструментам можна здійснити

розподіл

благ

в соціальних системах

(макросправедливість), й водночас гарантувати індивідам та різним соціальним
групам отримання винагород чи тягот, дотримання прав та законів, гарантії
потреб від цього розподілу, який відбувається у соціальній системі чи системах
(мікросправедливість).
Концепції мікросправедливості вивчають яким чином індивідуальні
характеристики, цінності, чесноти, знання, досвід,

взаємодії впливають на

формування, обґрунтування та оцінку соціальної справедливості.
Врешті, розвиток концептів глобальної соціальної справедливості націлені
на пошук універсального принципу соціальної справедливості для забезпечення
матеріального та нематеріального розподілу й обміну, подолання глобальних
проблем на мегарівні.
Опираючись на розглянуті підходи до соціальної справедливості, ми б
хотіли

запропонувати

власне

визначення

цього

поняття.

Соціальна

справедливість – це одна із фундаментальних цінностей, яка наділяється
індивідуальним сенсом у процесі міжособистісних відносин, ставлячи моральну
та правову вимогу відповідності між практичною роллю різних індивідів
(соціальних груп) у житті суспільства та їхнім соціальним становищем, між
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їхніми правами та обов’язками, внеском та винагородою, злочином й
покаранням, заслугами індивідів та їхнім визнанням, здібностями та потребами.

1.3 Специфіка уявлень про соціальну справедливість в сучасному
українському суспільстві: огляд основних досліджень

Емпіричні дослідження, які нам вдалося знайти та ознайомитися із ними,
вивчають соціальну справедливість крізь такі виміри:
— власне, мультирівневий вимір соціальної справедливості на мега-,
макро-, мезо- та мікрорівнях;
— вимір типів соціальної справедливості (розподільча, ретрибутивна та
обмінна). В основному, науковці найбільше уваги зосереджують саме на
дослідженні

розподільчої

(дистрибутивної)

справедливості.

Розподільча

справедливість вивчається завдяки таким позиціям: рівності, потреб, заслуг,
продуктивності,

зусиль,

професійної

придатності,

досягнень,

талантів,

соціального рангу, суспільної корисності, попиту та пропозиції [Муздыбаев,
1992, с. 96];
— вимір сфер соціальної справедливості: соціально-політична, соціальноекономічна, правова, моральна;
— вимір установок та практик щодо соціальної справедливості. Сюди
включені й дослідження уявлень, оцінок, дій індивідів.
За результатами дослідження «Українське суспільство: моніторинг
соціальних змін», яке проводить Інститут соціології НАН України, починаючи із
1992 року, Є. Головаха та Н. Паніна приходять до висновку, що ціннісні
орієнтації українців є амбівалентними. Поряд із цінностями індивідуалізму,
конкуренції, особистої ініціативи спостерігаються орієнтації на патерналізм та
егалітаризм [Головаха и Панина, 2006, с. 50].
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Відповідно до даних дослідження «Українське суспільство: моніторинг
соціальних змін», для більшості населення України старшого 18 років,
характерний стан недовіри до людей, підозри в нечесності і здатності брехати
заради особистої вигоди [Головаха, 2002, с. 463-464]. Як заявляє соціолог, це є
характеристикою більшості оточуючих, а отже, є суспільною самооцінкою.
Зменшення соціальної довіри, відповідальності й поваги перед іншими
індивідами, сприяє руйнуванню соціального капіталу, що є фактором зростання
соціального розвитку й добробуту [Головаха, 2014, с. 51]. І що найважливіше,
поширення аморальних орієнтацій відбувається не тільки у професійних,
політичних чи інших взаємовідносинах, але й повсякденних практиках.
Результати цих даних використовувалися у формулюванні концепту «аморальної
більшості».
Також, у 2013 році респондентам моніторингу Інституту соціології НАН
України було задане питання: «Можна чи не можна назвати теперішнє
суспільство, у якому Ви живете, справедливим?». Респонденти оцінили
українське суспільство 1,9 балами за 5-бальною шкалою [Смакота, 2015, с. 157].
Тобто, відповіді схиляються до оцінки теперішнього суспільства, у якому
проживають респонденти, як несправедливого. Проте, що розуміють під
справедливим та несправедливим суспільством, і які соціальні групи як
розуміють справедливість чи несправедливість суспільства, ці дані не
пояснюють.
Проте, певне розуміння у вивченні справедливості й несправедливості
серед українського суспільства можна знайти у результатах спільного російськоукраїнського дослідження «Уявлення про стабільність та справедливість в Росії
та Україні (ідеологічний та повсякденний аспект)», який проводився
Національною академією наук України та Російським гуманітарним науковим
фондом у 2006 році.
Респондентам запропонували відповісти на запитання: «Як ви розумієте
слово «справедливість», і що воно означає?» [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 141].
Дослідження базувалося на теоретико-методологічних підходах теорії сфер
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справедливості М. Walzer. На думку авторів дослідження, це дозволило
визначити розуміння справедливості й панівну суспільну орієнтацію: на мораль,
право, сфери політичних чи економічних відносин [Кирюхин и Щербак, 2007,
с. 141] (в Україні польовий етап проекту здійснював Київський Міжнародний
Інститут Соціології (КМІС). Вибіркова сукупність складала 1003 респондентів.
Похибка вибірка = 3,2%).
Аналіз отриманих даних продемонстрував, що не всі відповіді можна
однозначно віднести до конкретної сфери: етичної, політичної, правової чи
соціально-економічної. Деякі визначення справедливості пересікали кілька сфер.
Також, певні відповіді взагалі не можна віднести до жодної із визначених сфер
[Кирюхин и Щербак, 2007, с. 142].
73,8% українців визначили справедливість як певну із сфер, 6,4% –
вказали, що справедливості не існує, а 19,9% – важко було відповісти на
поставлене запитання [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 143].
Більшість респондентів розуміє справедливість як етичну категорію
(38,8%) [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 143]:
— найчастіше справедливість визначають як особисту якість та
характеристику дії (21,8%): «чесність, порядність, почуття відповідальності»,
«говорити правду, не обманювати», «чесні відносини із оточуючими, совість»,
«вміння дотримувати слово», «чесність» тощо [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 142143].
— Далі, 8% охарактеризували справедливість як інтерсуб’єктивні
відносини: «добрі відносини між людьми», «це коли люди поважають один
одного та живуть по правді» [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 142]. Головний акцент
серед опитаних був зроблений на взаємності, довірі, взаємоповазі. Дослідники
проекту прийшли до висновку, що справедливість у цьому розумінні
визначається як норма чи регулятивний ідеал міжособистісних відносин
[Кирюхин и Щербак, 2007, с. 142].
— Наступною, визначеною респондентами одиницею етичної категорії, є
«все по-чесному» (4,8%), яку досить важко інтерпретувати без додаткових
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досліджень [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 143]. 2,5% респондентів визначили
справедливість як «правду, істинність», 0,9% – як нормативну правильність
(«виконання людьми визначених моральних правил»), 0,7% – вкладають у
справедливість релігійне розуміння [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 143].
8,6% респондентів в Україні розуміють справедливість як правову
категорію. Зокрема, 6,6% із тих респондентів, які обгрунтовують справедливість
як правову категорію, вказали, що справедливість – це дотримання законів; 1,6%
опитаних визначають справедливість як рівноправність, дотримання прав та
свобод людини; 0,4% – покарання незаконних вчинків [Кирюхин и Щербак,
2007, с. 144].
Автори дослідження у процесі аналізу емпіричних матеріалів, виділили
етичну-правову категорію розуміння справедливості (5,2%), у якій поєднуються
етичні та правові визначення: «коли усі, незалежно від статі, віку, матеріального
стану, дотримуються моральних принципів та законів», «коли всі рівні перед
законом, люди керуються моральними цінностями» тощо [Кирюхин и Щербак,
2007, с. 144-145].
Справедливість як соціально-економічну категорію визначило 6,2%
опитаних [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 145]. Ця категорія відображає уявлення
про справедливий рівень доходів, якість життя та базові можливості. 3,3%
респондентів зазначають про справедливість оплати праці, достойне життя; 2,6%
– рівність в розподілі суспільних благ; 0,3% – вказали, що справедливість – це
рівність можливостей.
На стику соціально-економічної та етичної категорій, соціологи виділили
соціально-етичну

категорію

справедливості

(5,3%).

Згідно

із

якою,

справедливість визначається як «чесність у відносинах: хто працює, той і їсть»,
«чесність, право на хорошу пенсію» тощо (1,8%) [Кирюхин и Щербак, 2007,
с. 145-146]. Уявлення у цій категорії базуються, також, на принципі «відплати по
заслугам» (3,5%) [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 145]. Але заслуги оцінюються
саме через індивідуальні зусилля (трудові), а також, моральні якості та дії, що в
комплексі має сприяти соціальній успішності [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 145].
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5,3% респондентів охарактеризували справедливість як політичну
категорію, звертаючи увагу на корумпованості та нечесності влади, відповідному
рівні соціального захисту населення [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 146]. 2,8% із
цієї групи респондентів, оцінюють справедливість як чесність влади: «чесна та
некорумпована держава», «чиновники працюють на державу, а не на себе»
[Кирюхин и Щербак, 2007, с. 146]. Для 2,5% опитаних справедливість
визначається як державний соціальний захист [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 146].
Розуміння справедливості як рівності, притаманне 4,4% українців
[Кирюхин и Щербак, 2007, с. 146]. Зокрема, 2,3% визначають справедливість як
всезагальну рівність, та 2,1% – як однакове відношення до всіх [Кирюхин и
Щербак, 2007, с. 146]. Такі розуміння справедливості важко однозначно
інтерпретувати, бо вони можуть мати як етичні, правові, так й соціальноекономічні та правові конотації. Автори дослідження схиляються до думки, що
ці визначення справедливості вимагають соціальної гомогенності радянського
типу [Кирюхин и Щербак, 2007, с. 146].
Аналіз та синтез отриманих даних дозволив дослідникам прийти до
висновків, що уявлення про справедливість в українському суспільстві варіює
від індивідуальної характеристики до принципів суспільного устрою [Кирюхин
и Щербак, 2007, с. 147]. Якщо точніше то: справедливість представляється як
особиста чесність (перед самим собою, перед іншим під час міжособистісних
відносин), чесність влади, чесність в оплаті праці, чесність як базовий принцип
справедливого суспільного ладу; уявлення про справедливість як рівність
(рівність перед законом, перед владою, рівність в правах, в розподілі благ та
можливостей, рівність соціальних позицій); справедливість визначають як
встановлення справедливості в оплаті праці, покараннях, винагородах тощо;
справедливість характеризується як дотримання норм / законів [Кирюхин и
Щербак, 2007, с. 147-148].
Це дослідження продемонструвало, що в українському суспільстві
справедливість розуміється як етична категорія. Для українців справедливість,
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все ж таки, більше особиста якість та характеристика міжособистісних стосунків
[Кирюхин и Щербак, 2007, с. 148].
Теоретико-методологічними особливостями дослідження розподільчої
справедливості на прикладі вивчення доходів займається українсько-німецький
соціолог K. Gatskova.
Авторське дослідження базується на трьох теоретичних принципах
справедливості [Gatskova, 2013, p. 230]: принцип заслуг (орієнтація на
індивідуальні зусилля та можливості), принцип рівності («для кожного –
однаково») та принцип потреб (відповідно до індивідуальних потреб). Базою
даних служило Українське соціальне дослідження Омнібус (2009).
При дослідження справедливості розподілу доходів, науковець пропонує
розуміти

заслуги

через

такі

показники,

як:

досягнення

у

навчанні,

продуктивність на робочому місці, професійна кваліфікація, досвід, специфічні
навички, здоров’я тощо [Gatskova, 2013, p. 230]. Критерій рівності повинен
відображатися в однаковому ставленні та створенні однакових можливостей для
усіх, незалежно від статі, віку, національності, раси чи інших типових рис
[Gatskova, 2013, p. 230]. Критерій потреб визначається сімейними атрибутами
(сімейний статус, статус зайнятості чоловіка/дружини, кількість дітей)
[Gatskova, 2013, p. 231].
Респондентів

просили

визначити,

наскільки

справедливою

чи

несправедливою є зарплата за шкалою від «-5» до «5», де «-5» – дуже низька, «0»
– справедлива, а «5» – дуже висока [Gatskova, 2013, p. 233]. Оцінка відбувалася
за критеріями віку, статі, сімейного статусу, освіти, професії, доходів до сплати
податків, наявності та кількості дітей, продуктивності праці, фінансового стану
підприємства, державного чи приватного сектору власності підприємства
[Gatskova, 2013, p. 233].
Емпіричний аналіз вказав на існування кількох загальноприйнятих
нерівностей при оцінці справедливості в українському суспільстві. Одна із
основних – це гендерна різниця в розмірі зарплатні [Gatskova, 2013, p. 239].
Українці вважають, що вищі зарплати у чоловіків – це справедливо, навіть, якщо
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всі інші характеристики залишаються незмінними (освітній рівень, сфера
зайнятості, продуктивність праці тощо). Авторка пояснює це переважанням
традиціоналістської моделі гендерних ролей серед українців, відповідно до якої
чоловік – основний годувальник у сім’ї [Gatskova, 2013, p. 239].
Також, соціолог приходить до висновку, що в українському суспільстві
відсутній послідовний порядок в оцінці справедливого доходу відповідно до
престижності професії [Gatskova, 2013, p. 239]. Більш престижна професія
університетського професора, оцінюється меншим негативним ефектом,
відповідно до шкали, ніж менш престижна професія будівельника. Поясненням
цього може бути зростання престижності професії будівельника за останні
десять років, що простежується поряд із розвитком будівництва в Україні
[Оксамитна і Патракова, 2007] та неофіційною економічною поведінкою, яка
може давати додаткові доходи представникам певних зайнятостей.
Результати

дослідження

продемонстрували

зв’язок

в

оцінці

справедливості між рівнем продуктивності на робочому місці та рівнем доходу:
українці вважають, що чим вищий рівень продуктивності індивіда, тим вищим
має бути його дохід [Gatskova, 2013, p. 235-236]. Згідно методології дослідження,
досягнення на робочому місці репрезентують принцип заслуг у вивченні
справедливості.
Також, серед респондентів простежується обґрунтування справедливості
розподілу доходів через принцип потреб. При розподілі доходів серед індивідів
мають братися до уваги кількість дітей та специфіка зайнятості інших членів
сім’ї [Gatskova, 2013, p. 237]. Таким чином, згідно із міркуваннями респондентів,
вищі доходи можуть вважатися справедливими для індивідів із більшими
потребами. Це свідчить про ненадійність системи соціального захисту в Україні.
Авторка відмітила певні вікові подібності та відмінності в оцінці
справедливості доходів. До прикладу, молода генерація українців (згідно
методології дослідження, це люди, яким у 1991 році було до 30 років) значну
увагу приділяє характеристикам принципу заслуг. Тоді як принцип потреб є
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однаково вагомий при оцінці справедливості доходів молодою та старшою
генерацією [Gatskova, 2013, p. 239-240].
Базуючись на результатах дослідження цінностей мешканців Галичини та
Донбасу, проведеного у травні-червні 2014 року за підтримки Канадського
інституту Українознавчих студій Університету Альберти, О. Кухаренко
порівняла уявлення про соціальну справедливість жителів цих регіонів.
Теоретичною базою порівняння уявлень про соціальну справедливість,
слугувала теорія граді. Згідно із результатами кількісного дослідження,
основний принцип соціальної справедливості для галичан та донбасівців є
спільний – це «град натхнення» (Галичина – 73,4%, Донбас – 63%) [Кухаренко,
2014, с. 111]. Відповідно до засад цього граду, справедливість повинна
досягатися через побажання іншим індивідам того ж самого, що собі. На другому
місці опинився «патріархальний град» (Галичина – 51,1%, Донбас – 40,2%),
відповідно до якого справедливість повинен забезпечувати сильний лідер
[Кухаренко, 2014, с. 111]. На третьому місці – «громадянський град» (Галичина
– 45,5%, Донбас – 37,3%) [Кухаренко, 2014, с. 112], при якому справедливість
досягається завдяки тому, що більшість людей відмовиться від приватних
інтересів, та дбатиме про інтереси всього суспільства. На четвертому місці –
«науково-технічний град», при якому справедливість можлива за умови науковотехнічного прогресу та людей, які його забезпечують (Галичина – 28,9%, Донбас
– 25,6%) [Кухаренко, 2014, с. 112]. Наймеш популярними для галичан є уявлення
про справедливість згідно засад «граду репутації», де справедливість
розцінюється як цінність, досягнута за допомогою заможної людини, якій
довіряють та поважають у суспільстві (6,8%) [Кухаренко, 2014, с. 112]. Натомість
для

донбасівців

найменш

популярним

є

«ринковий

град»,

у якому

справедливість досягається через багатство заможних людей, що дає користь
усім в суспільстві (4,1%) [Кухаренко, 2014, с. 112].
Також, у цьому дослідженні вивчалися риси, які б респонденти хотіли
бачити

в

українському суспільстві.

Для

мешканців обидвох

регіонів
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найважливішою рисою, яку вони б хотіли бачити в українському суспільстві є
справедливість (Галичина – 88,3%, Донбас – 77,4%) [Кухаренко, 2014, с. 113].
У жовтні 2015 року Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
та Київський міжнародний інститут соціології проводили опитування на тему:
«Як змінюється суспільство нової України?» 1. Було поставлено кілька
дослідницьких питань. Серед цих питань нас цікавить два: чи зросла
доброчесність суспільства? Що очікують громадяни від держави?
Суспільну доброчесність вимірювали через такі показники як чесність
сплати податків та рівень готовності щодо надання та отримання хабарів (тобто,
визначальним принципом соціальної справедливості у поставленому питанні був
принцип прав та законів).
Згідно результатів дослідження, 9% респондентів вважають, що готовність
щодо чесної сплати податків з усіх доходів у суспільстві зросла (12% зазначили,
що вона стала ще меншою, 54% – залишилася без змін). Стосовно себе, все
більшу готовність сплачувати усі податки відзначили 7%, а зменшення такої
готовності – 5% (у 75% – усе залишилося без змін) [Як змінюється суспільство
нової України, 2015, с. 2].
Половина населення вважає, що у суспільстві не відбулося змін щодо
готовності громадян до надання та отримання хабарів, 15% вважають, що така
готовність зросла, 15% – що вона зменшилася. Проте, стосовно себе, 2%
зазначили, що схильність до надання чи отримання хабарів у них зменшилася, і
3% зазначили про зростання (62% респондентів ніяких змін не побачили).
Громадяни України насамперед очікують від держави соціального
забезпечення (39%). Наступним у рейтингу пріоритетів є забезпечення
справедливості та правосуддя (37%).
Результати дослідження демонструють цікавий феномен: більше третини
українців вимагають від держави дотримання справедливості й правосуддя, при
Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим
та тих територій Луганської та Донецької областей, які не контролюються Україною. Загалом було опитано 2040
респондентів за квотною вибіркою, репрезентативною за такими параметрами, як стать, вік, регіон та тип
населеного пункту. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.
1
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тому, 75% вважають, що рівень чесності сплати податків особисто в них
залишився без змін, та 62% респондентів вважають, що у них не відбулося змін
щодо готовності надання й отримання хабарів [Як змінюється суспільство нової
України, 2015, с. 3].
А згідно результатів дослідження «Стан корупції в Україні» проведеним
Київським міжнародним інститутом соціології у 2015 році [Стан корупції в
Україні, 2015], 56,8% українців мали досвід вимагання хабарів, 35,6% – досвід
добровільних хабарів та 70,7% – мали будь-який хабарницький досвід [Стан
корупції в Україні, 2015, с. 41].
Підсумки опитування показали, що українці опираються на принцип
потреб, вимагаючи від держави соціального забезпечення, правосуддя й
справедливості. Проте, цей висновок може бути й хибним, бо дослідницьке
питання задане таким чином й із таким переліком відповідей, який сформований
лише навколо принципу потреб й патерналістських установок. А саме поняття
справедливості носить лише правовий аспект у дослідницькому запитання
(враховуючи, що варіант відповіді звучить як: «забезпечення справедливості та
правосуддя»), проте, ми не знаємо, який сенс у нього вкладали респонденти.

Висновки до розділу 1

У цьому розділі були систематизовані основні теоретико-методологічні
підходи до вивчення соціальної справедливості у філософії, політології,
юриспруденції, етиці, а також, в соціології.
Спільним для цих наук є визначення соціальної справедливості як
моральної та/чи правової категорії, яка є ключовою у розподілі, обміні чи
зрівнянні матеріальних та нематеріальних благ між індивідами, соціальними
групами чи суспільствами/державами.
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Досить важко виділити чіткі відмінності у розумінні соціальної
справедливості у цих науках. Варто говорити про взаємопроникнення та
взаємодоповнення теоретико-методологічних підходів у цих науках. Це
наводить

до

висновку,

що

поняття

соціальної

справедливості

має

міждисциплінарний вимір.
Проте, кожна із наук має певні характерні особливості вивчення соціальної
справедливості. У політологічній науці поняття соціальної справедливості є
ключовим

в

лібертаріанство,

концепціях

політичних

ком’юнітаризм,

теорій

та

ідеологій

(марксизм,

соціал-лібералізм),

баченнях

соціальної

політики й політичної структури держав.
У філософії соціальна справедливість визначається як індивідуальна чи
суспільна чеснота, цінність, норма, або ж як наслідок певного вчинку для
індивіда, соціальної групи чи, загалом, для суспільства. Спосіб обґрунтування та
розподілу між індивідами переваг і тягот їх спільного життя в рамках єдиного
соціального простору можна окреслити завдяки підходам: консеквенціоналізму
(соціальна справедливість визначається наслідками вчинку), принципів (вчинок
визначається певними нормами та принципами), чеснот (розглядає людину як
суб'єкта, який чинить), цінностей та персоналізму (оцінка соціальної
справедливості чи соціальної несправедливості відбувається через сприйняття
цінностей).
Принцип справедливості у юриспруденції є ключовим при формуванні та
застосуванні прав. Ідеї соціальної справедливості вперше з’явилася у концепціях
правової держави. Наукова проблема соціальної справедливості у юридичній
науці зараз перебуває у пошуках «золотої середини» у концептах встановлення
правових держав та дотримання прав людини. Це створює дискусійне поле щодо
універсалізму / партикуляризму прав людини на національному та міжнародних
рівнях, моральної чи правової категорій соціальної справедливості та ін.
В етиці соціальна справедливість визначається як соціальна чеснота, що є
характеристикою особистості та характеристикою соціальних відносин при
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розподілі, обміні чи урівнянні соціальних цінностей. Соціальна справедливість
набуває різного змісту у різні історичні епохи та в різних суспільствах.
Визначення особливостей дослідження соціальної справедливості у
соціології

ставило

перед

нами

завдання

структурування

теоретико-

методологічних підходів до цього понятття, яке було здійнено через три розрізи:
— мультирівневий розріз до вивчення соціальної реальності (макро, мезо,
мікро та мега рівні дослідження соціальної справедливості);
— парадигмальний розріз (структурні, інтегральні та інтерпретативні
парадигми);
—

розріз

принципів

макросправедливості,

соціальної

мікросправедливості,

справедливості
гібридної

(принципи

справедливості

та

глобальної соціальної справедливості).
Таким чином, глобальна соціологія (мегарівень) включає теорії глобальної
соціальної справедливості. Макросоціологія (макрорівень) складається із
структурних парадигм у соціології, в які входять концепції макросправедливості.
До мезосоціології (мезорівня) належать інтегральні теорії в соціології (гібридні
концепції соціальної справедливості). Мікросоціологія (мікрорівень) містить в
собі

інтерпретативні

парадигми,

і

сюди

відносяться

концепції

мікросправедливості.
Макросоціологічний підхід зорієнтований на вивчення соціальної
справедливості як базового принципу для соціальних, політичних, економічних
та інших інститутів, її ролі у функціонуванні суспільно-політичного устрою,
соціальних структур тощо.
Гібридні

концепції

теоретико-методологічні

соціальної

справедливості

характеристики

макро-

та

поєднують

основні

мікропринципів

до

соціальної справедливості. Ця група теорій досліджує, у який спосіб та завдяки
яким інструментам можна здійснити розподіл, обмін чи зрівняння благ в
соціальних системах (макросправедливість), й, водночас, гарантувати індивідам
та різним соціальним групам отримання винагород чи тягот від цих процесів, які
відбуваються у соціальній системі чи системах (мікросправедливість).

74
Концепції мікросправедливості вивчають, яким чином індивідуальні
характеристики, цінності, чесноти, знання, досвід,

взаємодії впливають на

формування, обґрунтування та оцінку соціальної справедливості.
Врешті, розвиток концепцій глобальної соціальної справедливості
націлений на пошук універсального принципу соціальної справедливості для
забезпечення матеріального та нематеріального розподілу й обміну, подолання
глобальних проблем на мегарівні.
Відтак, застосування мультирівневого, парадигмального підходів та
підходу принципів соціальної справедливості змістовно дозволяє запропонувати
чотирьох-рівневу структуру соціальної справедливості: макросправедливість як
цінність соціальних інститутів та суспільств; мезосправедливість як цінність
індивідів, а також, й спільнот та суспільств водночас; мікросправедливість як
цінність окремих індивідів; та глобальна справедливість як цінність людства.
Сучасні емпіричні дослідження вказують на те, що українці оцінюють
сучасне українське суспільство скоріше як несправедливе. Порушення
соціальної справедливості зустрічається не тільки в економічний, політичній та
ін. сферах, але й у повсякденних взаємодіях. Тому, останні роки соціологи
говорять про феномен «аморальної більшості» в українському суспільстві. Це
впливає на рівень соціального капіталу, в тому числі, індивідуальної довіри до
соціальних інститутів та інших індивідів.
Відтак, недивно, що для українців соціальна справедливість – це
насамперед етична категорія, яка має виражатися у міжособистісних відносинах
та персональних чеснотах, зміцнюючи соціальний капітал та взаємодовіру.
Українці вважають, що соціальна справедливість повинна визначатися
принципом індивідуальних заслуг та принципом потреб. Це свідчить про те, що
в українському суспільстві панують індивідуалістичні установки, поряд із
вимогою міцної соціальної держави.
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РОЗДІЛ 2
ЗОВНІШНЯ УКРАЇНСЬКА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: СТАН,
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Сучасний світ постійно насичується все новими явищами й процесами,
одним із яких є глобальна міграція. Як зазначає M. Heisler, вивчення суспільних
перетворень варто розпочинати із дослідження міграційних процесів через її
масовість та вплив на усі категорії населення й соціальні інститути [Heisler,
2001]. Відтак, явище міграції у сучасних швидкозмінних умовах вносить
дослідницькі виклики у вивченні різних аспектів соціальної справедливості:
типів, сфер, уявлень, формування, обґрунтування, відстоювання, трансформацію
тощо.
Процес глобальної міграції включає й сучасну українську трудову
міграцію. Четверта хвиля української трудової еміграції характеризується
зростанням кількості українських трудових мігрантів, розширенням ареалу
їхньої мобільності та постійним збільшенням чисельності українців із
установками до еміграції.
Українська трудова міграція спричиняє все нові та нові виклики
(юридичні, соціальні, економічні, професійні, сімейні, культурні та ін.) щодо
формування та оцінки соціальної справедливості та соціальної несправедливості
у різних сферах як в країні походження, так і у країні перебування.
Саме українські трудові мігранти можуть зайняти ключову позицію у
соціальному полі, завдяки наявному соціальному капіталу, формуючи систему
диспозицій сприйняття, оцінювання, класифікації та інтеріоризації європейських
цінностей, принципів, розумінь соціальної справедливості в українському
суспільстві. Таким чином, полегшуючи шлях до євроінтеграції України та
українців.
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Другий розділ роботи зосереджений на систематизації теоретичних та
емпіричних

напрацювань,

присвячених

трудовій

міграції.

Цей

розділ

складається із трьох підрозділів.
Зважаючи на міждисциплінарність поняття трудової міграції, у першому
підрозділі ми розглянемо його вивчення у демографії, географії, економіці та
політології. Узагальнюючи підходи до розуміння трудової міграції у цих науках,
буде презентовано структуру поділі існуючих теорій трудової міграції.
Другий підрозділ презентує розуміння трудової міграції в соціології. Буде
розглянуто структурні, інтерпретативні та інтегральні парадигми до вивчення
трудової міграції.
Третій підрозділ ґрунтується на сучасних емпіричних дослідженнях
української трудової міграції. Основна увагу буде зорієнтована на представлення
особливостей соціального капіталу мігрантів, завдяки предствленню їхніх
цінностей, світоглядних установок, досвідних практик, моделей інтеграції та
налагодженні соціальних зв’язків українських трудових мігрантів у країнах
Європейського Союзу.

2.1 Трудова міграція як міждисциплінарне дослідницьке поле

Міграційні процеси є предметом теоретичних та практичних досліджень
географів, демографів, економістів, політологів, соціологів та спеціалістів із
інших наукових галузей. Варто погодитися із чилійським соціологом R. Ursua,
який зазначає, що міграція є різноплановим процесом. Відтак причини і наслідки
міграції не можна аналізувати з точки зору однієї дисципліни [Урсуа, 2001,
с. 210].
В географічному словнику ми знаходимо термін «міграція трудових
ресурсів». Під цим поняттям розуміють переміщення працездатного населення з
одного регіону в інший [Географічна енциклопедія України, 1990, с. 359].
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Міграцію трудових ресурсів поділяють на стаціонарну, яка супроводжується
зміною місця проживання, та тимчасову, яка включає сезонні та маятникові
переміщення [Географічна енциклопедія України, 1990, с. 359]. Стаціонарну
міграцію поділяють на безповоротну та поворотну (найчастіше пов’язана із
роботою за контрактом) [Географічна енциклопедія України, 1990, с. 359]. За
способами реалізації визначають організовану, здійснювану завдяки державним
чи громадським структурам, та неорганізовану (індивідуальну) трудову міграцію
[Географічна енциклопедія України, 1990, с. 359].
В словнику із демографії окремого визначення для трудової міграції ми не
знайшли. Трудова міграція розглядається як один із елементів структури міграції
населення. Соціально-економічна категорія причин є основною при виникненні
трудової міграції (пошук роботи, отримання кращих умов праці та можливостей
реалізації тощо) [Народонаселение, 1994, с. 231].
В економіці існує поняття міграції робочої сили – це переміщення,
переселення працездатного населення, викликане причинами економічного
характеру [Экономическая энциклопедия, 1999, с. 422]. Зовнішня міграція
трудової сили впливає на кількість населення країни походження чи країни
призначення, збільшуючи чи зменшуючи величину міграційного сальдо.
Міграційне сальдо – це різниця між кількістю людей, які переселилися за межі
певної країни (емігранти), і кількістю людей, які перемістилися у цю країну зпоза її меж (іммігранти) [Экономическая энциклопедия, 1999, с. 422].
У політологічній енциклопедії міграція робочої сили визначається як
найбільш поширений вид міжнародної міграції. Міграція робочої сили – це
переїзд з однієї країни до іншої з метою працевлаштування [Політична
енциклопедія, 2011, с. 450]. Трудова міграція є процесом, який складається із
таких фактів як: вибуття, прибуття чи переселення.
Можна помітити, що визначення трудової міграції у різних науках є досить
типовими. Трудова міграція розуміється, насамперед, в узагальненому,
кількісному значенні як мобільність фізичного та економічного капіталу й
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ресурсів працездатного населення, а не індивідів із конкретними особливостями,
цінностями, уявленнями й характеристиками.
Географію та демографію цікавлять статистичні зміни у кількості
населення, точніше, працездатного населення у країні походження та країнах
перебування, внутрішні переміщення всередині країни перебування трудових
мігрантів, основні сфери зайнятості тощо. Тобто, яким чином трудова міграція
впливає на характеристики населення.
Економічна наука розглядає сам факт виникнення трудової міграції лише
через економічні фактори. У межах економіки досліджується вплив трудової
міграції на економічний розвиток у країні походження та країні перебування,
зміни на ринку праці, роль емігрантських грошових переказів, сфери зайнятості
трудових мігрантів, типи зайнятості, продуктивність та ефективність праці та ін.
Політологія

зорієнтована

на

вивчення

особливостей

міграційного

законодавства у країні походження та країні перебування, умов та вимог до
легального виїзду, реєстрації у країні перебування й перебування там,
реінтеграційних

програм,

особливості

керування

національних

держав

міграційними потоками, трансформації у політичних інститутах та структурах
під впливом зовнішньої трудової міграції, проблеми інкорпорації тощо [Юськів,
2009, с. 101].
Існуючі міждисциплінарні теорії трудової міграції поділяють на класичні,
неокласичні та сучасні (глобалізаційні) теорії [Юдина, 2006].
До класичних теорій належить закони міграції запропоновані британським
географом та статистом E. Ravenstein в кінці ХІХ ст. Дослідник, опираючись на
дані переписів населення, вивчав внутрішню трудову міграцію у Великій
Британії, зокрема, такі її аспекти як: відстань міграційних переміщень, міграція
у міста, причини міграції (які на його думку, в основному, є економічними),
тривалість міграції (переважання короткотривалих переміщень), гендерні
особливості (більша схильність жінок до міграції), об’єми міграції, що
пропорційно збільшуються відповідно до розвитку промисловості, транспорту,
торгівлі, напрями міграції, міграційні потоки тощо [Василенко, 2013, с. 36].
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Американський соціолог та соціальний статист S. Stouffer досліджував у
міжвоєнний період взаємодії між людською мобільністю та відстанню. Він
стверджує, що кількість людей, які переміщуються на певну відстань, прямо
пропорційна кількості доступних для них перспектив, та обернено пропорційна
до кількості обставин, що виникають [Stouffer, 1940].
Американський лінгвіст G. Zipf запропонував гравітаційну модель
міграції, яка базується на принципах математичного моделювання. Вчений
досліджував міграції між містами, визначивши, що величина міграційного
потоку з одного міста в інше залежить від відстані між містами. Тому що
витрачені грошові засоби, прикладені зусилля та випробувані складності,
збільшуються

із

відстанню. Важливою

змінною

є

відстань

взаємодії

[Прибыткова, 2009, с. 87].
Теоретично й практично популярною є теорія «відштовхуючих» та
«притягаючих» факторів американського дослідника E. S. Lee. Цю теорію
використовують у дослідженнях науковці із різних галузей, в тому числі, й
соціологи.

Тому,

детальніший

розгляд

теорії

«відштовхуючих»

та

«притягуючих» факторів представлено у Розділі 2.2.
Неокласичні теорії міграції базуються на економічних аспектах розвитку
суспільства. Відповідно до цього підходу, фактором міграції є нерівність
зарплати між країнами, що в свою чергу, є відображенням відмінностей між
доходами та добробутом. Відтак, міграція є частиною процесу інтеграції у
світову економіку [Юськів, 2009, с. 190].
Однієї із найпомітніших неокласичних теорій міграції є теорія
міграційного (мобільного) переходу, яку запропонував американський географ
W. Zelinsky. Науковець стверджує, що в часі та просторі існують чіткі
закономірності в зростанні індивідуальної мобільності, і ці закономірності є
беззаперечною

частиною

процесу

модернізації.

На

думку

дослідника,

міграційний процес складаються із п’яти фаз: первіснообщинне традиційне
суспільство – раннє мобільне суспільство – пізнє мобільне суспільство –
розвинене суспільство – надрозвинене суспільство [Zelinsky, 1971]. На останній
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фазі надрозвиненого суспільства, рівень міграції й циркуляції скорочується через
розвиток різних видів комунікації. Майже всі міграції здійснюються між містами
і всередині агломерацій.
Основними критиками неокласичних теорій міграції є представники
марксистських теорій залежності. Ці теорії зазначають про суттєву нерівність
між аграрними країнами периферії та промислово й економічно розвиненими
країнами у центрі [Юськів, 2009, с. 194].
Починаючи із останніх десятиліть ХХ ст., неокласичні теорії все більше
втрачають своїх послідовників та прихильників через присутні недоліки:
звернення уваги лише на постійну міграцію; інші форми міграції не беруться до
уваги;

економічний

детермінізм;

ігнорування

культурних,

соціальних,

політичних та ін. факторів; мігранти і суспільства розглядаються як однорідні
категорії, що не змінюються; невикористання в дослідженнях інституційних
історичних зв’язків між країнами, суспільствами та ін.
Кілька останніх десятиліть активно розвиваються глобалізаційні (або ж
сучасні) теорії міграції. Це можна пояснити паралельними процесами, що
викликають, і водночас, визначаються сучасними міграційними процесами:
матеріальну та нематеріальну мобільність різних типів капіталу, розширення
соціальних мереж, трансформації в комунікаційних процесах, трансформації
ідентичностей, зміни у функціонуванні різних соціальних інститутів тощо.
До групи сучасних теорій міграції відноситься теорія NELM – нова
економіка трудової міграції. Як і в неокласичних теоріях, в NELM основною
категорією є раціональність прийняття рішень. Рішення приймає як індивід, так
й його сім'я / родина спільно. За словами представника цієї теорії, економіста
O. Stark, чим більшою є різниця в доходах спільноти, тим більшим є потенціал
до міграції [Cassarino, 2004]. Основним мінусом теорії нової економіки є те, що
вона вивчає умови, фактори міграції та ін. у країні походження.
Американський економіст та політолог M. J. Piore розробив теорію
двоїстого ринку праці. Відповідно до цієї теорії, чинниками зовнішньої трудової
міграції є постійна потреба в іноземних працівниках, що характерно для
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розвинених країн. Це є наслідком поділу трудових ринків цих країн на сегменти.
Первинний сектор ринку праці призначений для національних працівників, і
характеризується

вищими

зарплатами,

наявністю

соціального

захисту,

можливостей кар’єрного росту тощо. Тоді як вторинний ринок праці
призначений для мігрантів. Він здебільшого є нестабільним, малооплачуваним,
часто з нелегкими й небезпечними умовами праці [King, 2012, p. 17-21].
Згідно із теорією світової системи, міграція ґрунтується на динаміці
формування капіталістичного ринку та політичних структур глобальної
економіки – проникнення капіталістичних відносин в некапіталістичні,
докапіталістичні суспільства, їхній вплив на місцеві норми, очікування та
цінності, що формує мобільні настрої населення.
Ця теорія формується на основі концепції «світ-системи» соціолога та
філософа I. Wallerstein (детальніше у Розділі 2.2).
Іншими представниками теорії світової системи є американський соціолог
A. Portes та американський економіст та соціолог S. Sassen, які розглядають
міграцію як наслідок впливу країн центру на країни периферії. В країнах центру
мігранти є дешевою робочою силою. Таким чином, міграція стає глобальним
постачальником робочої сили до країн центру [Portes, 2006].
Теорія міграційних мереж, як різновид теорії соціальних мереж, виникла у
1920-х роках, завдяки використанню методу соціометрії. Першими теорію
міграційних мереж почали використовувати W. Thomas і F. Znaniecki, що
викладено у їхній спільній праці «Польський селянин в Європі й Америці»
[Thomas and Znaniecki, 1996]. Проте, суттєво її доповнив американський соціолог
та фахівець із міжнародних відносин D. Massey. Відповідно до його теорії,
міграційні мережі є формою суспільних цінностей, вони є носіями соціальних
відносин та надають доступ до економічних джерел [Massey and others, 1987,
p. 235-241]. Зважаючи на міждисциплінарність теорії міграційних мереж, більш
детальний її опис можна знайти у Розділі 2.2.
На сьогодні основні наукові дискусії ведуться навколо вироблення
синтетичної теорії трудової міграції. Серед таких спроб варто згадати:

82
— концепцію міграційної системи M. Kritz та H. Zlotnik. Ключовим у цій
концепції є твердження, що стійкі міграційні потоки утворюють спільний
простір – міжнародну міграційну систему [Гуменюк і Гоголь, 2009, с. 493-495].
Відтак, основне завдання дослідника зводиться до ідентифікації міжнародної
міграційної системи.
— Підхід D. Massey полягає в комплексному використанні існуючих
теорій, відповідно до дослідницьких аспектів (наприклад, теорія соціального
капіталу та світової системи якнайкраще дозволить вивчити спосіб інтерпретації
та функціонування зв’язків між регіонами/країнами).
Також, дослідник сформував принципи сучасних трудових міграцій в
умовах глобалізації [Массей, 2007, с. 161-170]:
1). Міграція є наслідком не відсутності економічного зростання і розвитку,
а результатом самого розвитку.
2). Імміграція є наслідком ширших процесів соціальної, політичної,
економічної інтеграції, що розмиває національні кордони.
3). Іммігранти, що прибули у країну перебування, зазвичай, відповідають
стійкому попиту, який вбудований у структуру постіндустріальних економік.
4). Мігранти, що прибули у країну перебування вперше, не мають наміру
залишатися там постійно.
5). На міжнародну міграцію часто менше впливають умови на ринках
праці, ніж умови на інших ринках.
6). Із здобуттям досвіду, змінюється мотивація, і перебування мігрантів
поза країною походження стає все тривалішим, і може перерости у постійне
переселення.
7). Міжнародна міграція проявляє тенденцію створювати власну мережу
підтримки.
8). Міграційні потоки мають термін тривалості – довший або коротший,
але точно обмежений.
— Австралійський соціолог та політичний економіст S. Castels, пропонує
працювати над подальшою розробкою теорії середнього рівня [Castels and others,
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2003, p. 13-34], яка б вивчала форми, вигляд, особливості міграції через
локалізованість. В той самий час, не відкидаючи глобальний, національний та
індивідуальний рівні.
Розглянута структура поділі теорій трудової міграції дозволяє нам
визначити такі основні принципи, навколо яких формуються концепції [Заремба,
2014]:
— принцип тривалості трудової міграції складається із показників:
«постійності» та «тимчасовості». Чим довшим стає досвід трудової міграції, тим
більше він набирає характеристик постійності. Постійність можна розглядати як
самовизначення трудового мігранта щодо свого мігрантського досвіду,
теперішнього становища та майбутніх переміщень. Таким чином, із тимчасової
трудової міграції, мобільність стає неперервною – постійною в установках та /
або в практиках;
— принцип просторовості складається із показників «географічного
простору» та «соціального простору» (ідея грунтується на теоріях соціального
поля та соціального капіталу П. Бурд’є). Дослідження географічного простору
трудової міграції зосереджене на особливостях переміщення із країни
походження до країни/-н перебування. Інколи у цей ланцюжок переміщень
входять й транзитні країни. Натомість дослідження соціального простору не
завжди передбачає фізичну присутність трудового мігранта у певному місці.
Вона вказує на мережу соціальних зв’язків та контактів, потенційні напрямки
майбутніх фізичних переміщень тощо;
—

принцип

мобільності

включає

горизонтальну

та

вертикальну

мобільність.
Дослідження горизонтальної мобільності трудових мігрантів дозволяє
визначити специфіку переходів із одних соціальних груп у країні походження та
країні перебування до інших соціальних груп у країні перебування. Дослідження
вертикальної

мобільності

надає

можливість

простежити

трансформації

соціальних статусів трудових мігрантів, переходи із одних соціальних класів та
соціальних верств до інших у країні походження та країні перебування.
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2.2 Основні дослідницькі концепції та теорії трудової міграції:
соціологічний вимір

Сучасні трудові міграції українців є невід’ємним елементом соціальної
реальності. Географічні, соціально-демографічні, економічні, політологічні чи
підходи інших наук вивчають міграційні процеси крізь особливості власних
наукових принципів, водночас й обмежують можливості до дослідження
трудової міграції. Теоретико-методологічні підходи соціології розширять
наукові горизонти у цій темі, заповнюючи існуючі прогалини для ретельнішого
вивчення та розуміння сучасної трудової міграції.
В соціології трудова міграція визначається як територіальне переміщення
населення з метою зміни місця працевлаштування і пошуку роботи, з
одержанням за це відповідної винагороди. Трудова міграція може бути
спричинена прагненнями зміни умов праці, соціокультурними, житловопобутовими, екологічними, природно-кліматичними, політичними чи іншими
факторами [Соціологічна енциклопедія, 2008, с. 230].
Міжнародну трудову міграцію регулюють: Конвенція про захист прав усіх
трудящих, національне законодавство й підзаконні акти приймаючих країн.
Конвенція про захист прав усіх трудящих була прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН. Зокрема, у резолюції 45/158 від 18 квітня 1990 року
визначається термін «працюючий мігрант» як особа, що буде займатися,
займається або займалася оплачуваною діяльністю в державі, громадянином
/- кою якої він чи вона не є [Міжнародна конвенція про захист прав всіх
трудящих-мігрантів та членів їх сімей ООН, 1990]. Конвенція трактує трудящих
мігрантів насамперед як соціальних суб’єктів, а опісля – як економічних.
В Статті 2 Конвенції про захист прав усіх трудящих йдеться про такі типи
трудящих мігрантів [Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящихмігрантів та членів їх сімей ООН, 1990]:
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— «прикордонний трудовий мігрант» – це мігрант, який зберігає своє
постійне місце проживання в сусідній державі, у яку він / вона повертається
кожного дня, чи принаймні раз у тиждень;
— «сезонний трудовий мігрант» – це мігрант, робота якого залежить від
сезонних умов, і він / вона працює поза межами країн походження лише протягом
частини року;
— «моряк» – трудовий мігрант, який найнятий для роботи на судні, яке
зареєстроване в державі, громадянином якої він чи вона не є;
— «трудящий, зайнятий на стаціонарній прибережній установці» –
трудовий мігрант, найнятий на роботу на прибережну установку, яка
знаходиться під юрисдикцією держави, громадянином якої він чи вона не є;
— «трудящий, робота якого пов’язана із переїздами» – трудовий мігрант,
який зазвичай проживає в одній державі, проте, через особливості своєї роботи
повинен переїжджати в іншу державу чи держави на короткі періоди часу;
— «трудящий на проекті» – трудовий мігрант, який допущений в державу
роботи по найму на певний термін, лише по конкретному проекті, який
здійснюється в цій державі його чи її роботодавцями;
— «трудящий цільового найму» має кілька значень: трудовий мігрант,
відправлений його чи її роботодавцем на певний період часу в країну роботи по
найму для виконання конкретних функцій чи обов’язків; трудовий мігрант, який
протягом

визначеного

періоду

часу

виконує

роботу,

яка

вимагає

професіональних, комерційних, технічних чи інших спеціальних навиків;
трудовий мігрант, який за проханням його чи її роботодавця в державі роботи по
найму, виконує протягом визначеного періоду часу роботу, яка є тимчасовою чи
короткостроковою; і який повинен покинути державу роботи по найму або по
завершенню визначеного періоду перебування, або раніше, якщо він або вона
більше не виконує цих конкретних функцій чи обов’язків, не займається цією
роботою;
— «трудящий, працюючий не по найму» – трудовий мігрант, який
займається діяльністю, що винагороджується, відмінною від роботи по договору
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найму, і який забезпечується засобами для свого існування завдяки самостійній
роботі чи роботі із членами своєї сім’ї, а також, будь-якого іншого трудового
мігранта, що визнається трудовими, працюючим не по найму, у відповідності із
законодавством держави роботи по найму, двосторонніми чи багатосторонніми
договорами.
У дослідницьких роботах українських соціологів визначення трудової
міграції скоріше звернене на специфіку самого процесу, ніж на характеристики
індивідів, що переміщуються.
До прикладу, А. Хомра визначає міграцію як «територіальні переміщення
населення, які пов’язані із зміною місця проживання» [Хомра, 1979, с. 7].
Для В. Шелюка поняття міграції «відображає соціально-економічні та
демографічні процеси, сукупність переміщень, які здійснюються людьми між
країнами, регіонами однієї країни, різного виду поселеннями та інші види
переміщень» [Шелюк, 2001, с. 46-47].
Серед сучасних українських соціологів переважає визначення трудової
міграції як соціально-економічного процесу. Ці дослідження, в основному,
базуючись на статистичних даних, вивчають види та форми міграцій (Інститут
демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук
України на чолі із Е. Лібановою, О. Позняком та ін.) [Зовнішні трудові міграції
населення України, 2002], соціально-демографічний портрет трудових мігрантів
(І. Марков [На роздоріжжі, 2009], І. Прибиткова [Прибиткова, 2002] та ін.),
причини

міграцій

(К.

Іващенко-Стадник

[Иващенко-Стадник,

2013],

О. Малиновська [Малиновська, 2004; 2011], Е. Лібанова, О. Позняк [Позняк,
2002], І. Прибиткова [Прибиткова, 2003; Прибыткова, 2009] та ін.), вплив
міграцій на соціально-економічну ситуацію в Україні, обсяги та канали
грошових переказів мігрантів (О. Малиновська [Малиновська, 2013], У. Садова
[Садова, 2013], О. П'ятковська [П'ятковська, 2014]) тощо.
Проте, останні кілька років з’являються наукові праці, у яких трудова
міграція розглядається як соціокультурне явище. Ці дослідження вказують на
трансформації ідентичності трудових мігрантів (С. Одинець [Одинець, 2015],
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О. Ровенчак [Ровенчак і Володько, 2015], О. Химович [Химович, 2013]), їхні
ціннісні орієнтації (В. Володько [Ровенчак і Володько, 2015], О. ІващенкоСтадник [Иващенко-Стадник, 2012], Г. Заремба [Заремба, 2013]), формування
мереж комунікацій та соціальних мереж трудових мігрантів (О. Іванкова-Стецюк
[Іванкова-Стецюк, 2012], І. Марков [Марков, 2005]), фемінізацію української
трудової міграції (В. Володько [Володько, 2011], С. Одинець [Одинец, 2014]),
інтелектуалізацію трудової міграції (В. Кошулько [Bastos and Koshulko, 2014] та
О. Кошулько) мобільність трудової міграції (І. Марков [Марков, 2012]), вплив
глобалізації на трудові міграції і навпаки (І. Марков [Марков, 2012], Б. Юськів
[Юськів, 2009]). А також, досліджують не лише стан й протікання міграційних
процесів, але й здійснюються спроби розробки теорій міграції у сучасних
динамічних умовах.
При розгляді соціологічних підходів до вивчення трудової міграції, ми б
хотіли скористатися структурним поділом, який запропонували російські
соціологи С. Блантер та Е. Нагайцева та український соціолог О. Ровенчак.
С. Блантер та Е. Нагайцева поділяють теорії трудової міграції на
структурні, інтерпретативні та інтегральні (об’єднуючі) парадигми [Блантер и
Нагайцева, 2007, с. 259]. Структурні парадигми насамперед зосереджені на
розгляді організаційно-функціональних, системних, суспільних сторін трудової
міграції. Інтерпретативні парадигми вивчають та інтерпретують людську
поведінку, мотивації та фактори діяльності особистості. Інтегральні парадигми
аналізують трудову міграцію крізь призму поєднання об’єктивного та
суб’єктивного, структурного та динамічного, суспільного та особистісного
[Блантер и Нагайцева, 2007, с. 259].
О. Ровенчак вважає, що трудова міграція повинна досліджуватися на мега,
макро, мезо та мікрорівнях соціальної реальності, тому що це процес
соціокультурної взаємодії індивідів, втягнутого у соціально-географічне
переміщення, під час якого трудові мігранти взаємодіють між собою, а також, із
представниками інших соціальних груп та соціальних інституцій у суспільствахдонорах та в суспільствах-реципієнтах; вносять зміни у країни-походження та
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приймаючі країни на всіх чотирьох рівнях соціальної реальності [Ровенчак і
Володько, 2015, с. 38].
Таким чином, ми б хотіли запропонувати таку структуру соціологічних
теорій трудової міграції:
— макро-підхід (структурні парадигми);
— мезо-підхід (інтегральні парадигми);
— мікро-підхід (інтерпретативні парадигми);
— мега-підхід (теорії глобалізації, теорія транснаціоналізму та ін.).
До макро-підходів вивчення трудової міграції належать позитивістські
теорії. Ця група теорій націлена на дослідження об’єктивних закономірностей
трудової міграції, оцінці соціальних причин та наслідків від міграційних
процесів

для

надсилаючих

та

приймаючих

суспільств,

ефективності

управлінських дій тощо. Установки та поведінку індивідів, яка зорієнтована на
міграцію

визначають

економічними,

політичними,

географічними,

демографічними та ін. чинниками [Блантер и Нагайцева, 2007, с. 260].
До позитивістських теорій належить теорія раціонального вибору. Ця
теорія описує раціональну поведінку індивідів, особливості прийняття ними
рішень про трудову міграцію. Проте, до уваги не беруться зовнішні фактори, які
можуть впливати на індивідуальний вибір [Швери, 1995, с. 1]. Сучасні
послідовники теорії раціонального вибору стверджують, що раціональність
характеризується суб’єктивністю (існує стільки раціональностей, скільки й
особистостей), обмеженістю (визначається якістю та кількістю інформації, якою
володіє суб’єкт дії), індивідуалістичністю (у центрі дослідження знаходяться
окремі індивіди, а не суспільство в загальному) [Швери, 1995, с. 3-4]. На думку
дослідників G. Akerlof та R. Shiller, раціональній поведінці можуть загрожувати
такі фактори як: довіра, справедливість, продажність, грошові ілюзії, історія
[Акерлоф и Шиллер, 2010, с. 56-72]. Відповідно до теорії раціонального вибору,
основну роль при прийнятті рішення про трудову міграцію визначає індивід.
Проте, яким чином впливають зовнішні фактори на окреслення індивідуального
вибору, залишається невивченим у цих рамках. Натомість, основним мотивом
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міграційної поведінки індивіда є покращення свого соціального та матеріального
становища, насамперед через підвищення особистого доходу [Блантер и
Нагайцева, 2007, с. 260].
До макропарадигм дослідження трудової міграції відноситься теорія
екології людини, яка була сформована на базі теоретико-методологічних
поглядів Чиказької соціологічної школи. Представниками теорія екології
людини є R. Park [Парк, 1999], E. Burgess та R. McKenzie. Ця теорія виникла на
початку ХХ століття, як результат зацікавлення науковцями особливостями
впливу процесів індустріалізації та урбанізації на соціальну поведінку індивідів
[Блантер и Нагайцева, 2007, с. 261]. Дослідження екології людини у той час
носили біологічний, географічний та соціологічний аспекти. Черговий сплеск
наукових зацікавлень екологією людини відбувся у 1960-1970-х рр. на Заході.
Чинниками цього були екологічна та світоглядна кризи, пошуки розвитку
людства [Сартаева и др., 2015]. Останні десятиліття теорія екології людини
зазнає

теоретико-методологічних

впливів

концепцій

глобалізації.

Для

дослідників процесів міграції, використання теорії екології людини не лише не
дає відповіді на поставлені гіпотези, але й спричиняє виникненню додаткових
питань. До прикладу, так як міграція розглядається як соціальна адаптація до
змін у внутрішній організації популяції і/або в зовнішньому середовищі,
пояснення

причин

міграції

можна

знайти

лише

завдяки

порівнянню

характеристик різних місць в системі розселення [Schnore, 1965]. Або ж, теорію
екології людини критикують за зосередження на темах популяції, організації,
технологіях, зовнішньому середовищі, й обхід вивчення саме діючого індивіда
[Блантер и Нагайцева, 2007, с. 261].
Серед українських та російських науковців існує низка критеріїв
формування структури міграції (Ж. Зайончковская [Методология и методы
изучения

миграционных

процессов,

2007],

В.

Ионцев,

Е.

Лібанова,

О. Малиновська, Т. Петрова, В. Преведенцев, І. Прибиткова, О. П’ятковська
[П’ятковська, 2011], Л. Рибаковський, А. Хомра, Б. Хорев, Т. Юдина та ін.). Ми
б хотіли зупинитися на структурі поділу трудової міграції українського
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соціолога О. Ровенчак, яка складається із таких компонентів [Ровенчак, 2006,
с. 132]:
— правовий статус трудової міграції (легальна, нелегальна, напівлегальна)
[Ровенчак і Володько, 2015, с. 44]. Легальна трудова міграція – це перетин
державних кордонів та перебування у країні/-ах призначення на законних
підставах, із дозволом для роботи. Нелегальна трудова міграція – це в’їзд чи
перебування у приймаючій країні без офіційного дозволу, в тому числі, на
працю. Напівлегальна трудова міграція – це мобільність людей, на певних етапах
якої, її здійснення відбувається у незаконний спосіб (в тому числі, робота без
дозволу на працю, відсутність робочої візи та ін.);
— за способом реалізації (стихійна, організована, мереживна) [Ровенчак і
Володько, 2015, с. 44]. Стихійна трудова міграція – це переміщення індивіда/-ів
в певне, обране місце. Організована трудова міграція – це, найчастіше,
колективна

міграція,

яка

санкціонована

державними

чи

приватними

структурами. Мереживна трудова міграція – це міграція, яка організована
неформальними соціальними мережами трудових мігрантів, які є знайомими чи
родичами трудового мігранта. Представники соціальних мереж трудових
мігрантів надають індивіду всю потрібну інформацію для організації виїзду та
перебування у країні призначення, допомагають у пошуках житла та роботи;
— за кількістю мігрантів (індивідуальна, сімейна, групова) [Ровенчак і
Володько, 2015, с. 44]. Індивідуальна трудова міграція – це переміщення однієї
особи. Сімейна трудова міграція – це міграція цілої сім’ї. А групова трудова
міграція – це переміщення групи осіб, які походять із однієї місцевості, і пункт
призначення для них є також спільний;
— за критерієм повторюваності (одинична, епізодична, повторювана)
[Ровенчак і Володько, 2015, с. 44]. Одинична трудова міграція – це міграція на
певний період часу або назавжди. Епізодична трудова міграція – це
недовготривалі міграції, які є нерегулярні, і відбувається, в основному, у різних
напрямках (до прикладу, відрядження). Повторювана трудова міграція – це
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тривалі виїзди в одне і теж, або в різні місця, які повторюються із певною
періодичністю;
— за критерієм відстані (внутрішня, міжнародна). Міжнародну трудову
міграцію поділяють на міжконтинентальну, континентальну (у межах одного
континенту) та регіональну (сукупність близько розташованих держав)
[Ровенчак і Володько, 2015, с. 46];
— за критерієм тривалості (тимчасова та постійна) [Ровенчак і Володько,
2015, с. 46]. Постійна трудова міграція – це міграція, під час якої індивіди
залишаються у приймаючій країні або переїжджають у іншу країну, при цьому,
не повертаючись додому. Тимчасова трудова міграція – це переміщення на
певний період часу із метою повернутися у країну походження. Тобто,
тимчасовість

трудової

самовизначення

міграції

мігранта,

який

можна

сформулювати

перебуває

у

постійній

як

соціальне

фізичній

чи

комунікаційній мобільності [Zaremba and others, 2014]. Тимчасову трудову
міграцію поділяють на довготривалу, короткотривалу (відповідно до визначення
ООН, від 3-х місяців до 1 року) [World Migration 2008, 2008, p. 495], сезонну (ця
міграція триває кілька місяців, опісля трудовий мігрант повертається у країну
походження), маятникову (трудова міграція на день чи кілька днів), транзитну
(міграція із країни походження у країну призначення, із затримкою під час
маршруту переміщення на певний час в ще якійсь країні);
— за критерієм добровільності (добровільна, примусова, вимушена)
[Ровенчак і Володько, 2015, с. 46]. Добровільна трудова міграція – це міграція,
рішення про яку приймає сам мігрант. Примусова трудова міграція – це міграція
під час якої мігрант немає права вибору. Вимушена трудова міграція – міграція
викликана об’єктивними чи суб’єктивними факторами, які спонукають до
міграції;
— за критерієм цілі працевлаштування (з метою працевлаштування за
отриманою спеціальністю, з метою працевлаштування за спеціальністю, яка не
відповідає здобутим попередньо знанням та навичкам) [Ровенчак і Володько,
2015, с. 48];
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— за критерієм професійно-кваліфікаційного рівня (низькокваліфікована,
висококваліфікована, інтелектуальна, міграція бізнес-інвесторів) [Ровенчак і
Володько,

2015,

с.

48-49].

В

основному,

українці

мігрують

як

висококваліфіковані працівники, але займаються низькокваліфікованою працею,
на яку є найбільший попит у країнах призначення [Zaremba and others, 2014,
p. 334-336]. Висококваліфіковану трудову міграцію поділяють на міграцію із
метою пошуку роботи із кращими умовами праці, зарплатнею, матеріальнотехнічним
корпорацій

забезпеченням
та

та

міжнародних

міграцію

працівників

організацій.

Третім

транснаціональних
видом

професійно-

кваліфікаційної трудової міграції є інтелектуальна міграція – це міграція
науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників науководослідних інститутів, які працюють за спеціальністю на короткотермінових чи
довготермінових контрактах у країнах еміграції. Міграція бізнесменів-інвесторів
полягає у вкладанні грошей в існуючі чи новостворені підприємства у країнах,
де вони не проживають постійно.
Дослідженнями функцій трудової міграції займалися низка українських
науковців (В. Володько [Ровенчак і Володько, 2015], О. Малиновська
[Малиновська, 2004], О. Ровенчак [Ровенчак і Володько, 2015], М. Романюк
[Романюк, 1999], І. Прибиткова [Прибыткова, 2009; Прибиткова, 2011],
М. Шульга [Шульга, 2002; 2005] та ін.).
О. Ровенчак спробувала розділити функції трудової міграції на соціальні
(демографічна, економічна, політична та соціальна у вузькому значенні),
культурні (релігійна, мовна, етнічна, культурна у вузькому значенні) та
особистісні (статусна, адаптаційна, сімейна та функція ідентифікації) функції
[Ровенчак і Володько, 2015, с. 80].
Демографічна функція трудової міграції забезпечує компенсацію приросту
чи скорочення населення у відправляючих та приймаючих суспільствах.
Економічна функція сприяє розвитку нелегального ринку праці, сегрегації
робочих сфер, «відтоку/притоку мізків», інвестування в національну економіку
завдяки грошовим переказам та ін. Політична функція впливає на формування та
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трансформації міграційного законодавства між країною-донором та країноюреципієнтом, налагодженні дипломатичних відносин між цими країнами тощо.
Соціальна, у вузькому значенні, функція зорієнтована на перегляд особливостей
соціального захисту та соціальної допомоги у відправляючих та приймаючих
державах, викликів соціальної адаптації, інтеграції та толерантності, зміну
соціальних статусів трудового мігранта як у країні походження, так й у країні
перебування та ін.
Етнічна функція полягає у збереженні етнонаціональної ідентичності,
розвиток

соціальних

етнонаціональних

мереж,

виникненні

ситуацій

нетолерантності та соціальної дистанції. Мовна функція трудової міграції сприяє
виникненню проблем при незнанні місцевої мови, пошуку шляхів її вивчення і
використання, проявів ксенофобії на мовній основі тощо. Релігійна функція
забезпечує стабільною соціальною мережею зв’язків, які можуть надати
допомогу із житлом чи роботою, сприяє почуттю причетності й пов’язаності;
інколи, спричиняє виникнення релігійної нетолерантності. Культурна, у
вузькому значенні, функція сприяє культурній інтеграції/дезінтеграції у
суспільстві, утворенню культурних організацій, поширенню знань про інші
культури у відправляючих та приймаючих суспільствах.
Статусна функція визначає позитивні та негативні зміни у соціальному
статусі трудового мігранта, втрату та здобуття певних знань та навичок тощо.
Адаптаційна функція сприяє пошуку нових соціальних зв’язків та контактів,
здобуття життєвого досвіду, відчуття проявів нерозуміння, нетолерантності.
Ідентифікаційна функція полягає у формування образу «свого» та «іншого»,
кризі ідентичності, втрату колишніх ідентифікацій. Сімейна функція визначає
втрату повноцінного попереднього зв’язку із сім’єю, соціально-психологічні
стреси для трудового мігранта і його/її сім’ї, соціальне сирітство та ін.
В рамках напрямку структурного функціоналізму, у 1970-х роках виникли
теорія залежного розвитку та теорія світових систем (S. Castles [Каслз, 2001],
M. Castells [Castells, 1996], M. Nikolonakos) [Nikolonakos, 1975]).
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Теорія залежного розвитку розглядає міжнародну трудову міграцію як
негативний ресурс економічного та соціального розвитку для більш бідніших
країн, яка закріплює відсталість та залежність. Трудова міграція порушує
налагоджені зв’язки в традиційних спільнотах (до прикладу, сільських),
підриваючи економіку, і змушує полишати людей традиційне господарство
[Стокер, 1996, с. 32-33].
Схожу позицію можна знайти у представників теорії світової системи.
I. Wallerstein класифікує країни відповідно до їхньої позиції в світовій
економічній системі на: центральні, напівпериферійні, периферійні та ізольовані
[Валлернстайн, 2001, с. 19-60]. Розвиток капіталістичних відносин

у

периферійних країнах супроводжується міграційним відтоком «зайвого»
населення. Згідно цієї концепції, глобалізація спричиняє рух міграційних
потоків, задля потреб світового ринку праці [Валлернстайн, 2006, с. 85-117].
Люди залучаються до міграційних потоків, тому що традиційні структури, в яких
вони існували, виявилися руйнівними через їхнє включення в глобальну
економічну систему.
А. Sen піддає критиці підхід I. Wallerstein через надмірну жорсткість його
конструкцій, де не залишається місця суб’єктивним рішенням індивідів. Окрім
цього, на практиці теорія світових систем не була виправдана у дослідженнях
трудової міграції. Периферійні країни, із яких люди виїжджали до успішних
центральних країн, досягли економічного прогресу, незважаючи на прогнози, які
звучали (деякі азійські країни, країни Центрально-Східної Європи) [Sen, 1999].
До макро-підходів до трудової міграції належить теорія відштовхуючих та
притягуючих факторів Е. S. Lee. Відповідно до цієї теорії, для того, щоб люди
залишили своє постійне місце проживання, необхідні умови, які б спонукали їх
переселитися. Ці умови поділяють на: виштовхувальні, притягуючі та шляхи
міграції [Ивахнюк, 2015, с. 44-46].

Поміж тим, мігранти стикаються із

множинними перепонами між пунктом відправлення та пунктом прибуття
(відстань, вартість транспорту, доходи та витрати на новому місці, вартість
житла, бар’єрний фактор кордону тощо) [Lee, 1966 с. 47-57].
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Теорія Е. S. Lee включає дослідження всіх індикаторів, які впливають на
мігранта: економічні, соціальні, політичні, культурні, природні. Таким чином,
міграція – це баланс відштовхуючих та притягаючих чинників в пункті
відправлення та в пункті прибуття, що вибудовуються під впливом перепон, з
якими стикнулися мігранти. Прийняття рішення щодо міграції – це суб’єктивна
раціональна оцінка обставин.
Виштовхуючі умови можна класифікувати на: демографічні, соціальноекономічні, соціально-політичні, екологічні, культурні, особистісні. Основною
демографічною

виштовхуючою

умовою

є

перенаселення

в

місцевості/країні/регіоні, яке призводить до поганої забезпеченості різними
видами ресурсів, недостатньою кількістю робочих місць тощо. Соціальноекономічними умовами є поширене безробіття, інфляція, нерегулярні виплати
зарплатні, низьке матеріальне забезпечення людей, неможливість професійної
самореалізації та ін. Високий рівень корупції, внутрішні та зовнішні конфлікти,
політичні переслідування можуть стати виштовхуючими соціально-політичними
умовами. Екологічними умовами, які сприяють еміграції, є незадовільний стан
природнього середовища, який може шкодити здоров’ю та життю індивідів.
Пошук шляхів для отримання кращої освіти, «втеча» від релігійних, етнічних чи
національних конфліктів є культурними виштовхуючими факторами із країнипоходження. Особисті виштовхувальні умови визначаються особистими
інтересами, які не можна задовільнити у країні-походження.
Такими ж є й притягаючі умови: демографічні, соціально-економічні,
соціально-політичні,

екологічні,

культурні,

особистісні.

Притягаючими

демографічними умовами є зменшення рівня народжуваності й «старіння»
населення у приймаючих країнах, а відтак, поява вакантних робочих місць для
іммігрантів, які, окрім всього, можуть підвищити й рівень народжуваності.
Соціально-економічними факторами притягання іммігрантів є вищі заробітні
плати, кращі умови для матеріального забезпечення, професійної самореалізації
тощо. Стабільність суспільно-політичного життя, гарантії громадянських прав та
прав людини є соціально-політичними притягаючими умовами. Безпечність й
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чистота навколишнього середовища

є екологічним фактором міграції.

Культурними притягаючими умовами є можливості й безпека релігійної,
етнічної чи національної ідентичностей тощо. Умови, які сприяють розвитку та
задовольняють особисті інтереси є особистісними притягаючими умовами.
На думку Е. S. Lee, причинами міграції є не тільки відштовхуючі та
притягаючі умови, але й шляхи міграції [Ивахнюк, 2015, с. 45]. Формування
шляхів міграції відбувається через потоки інформації про транспортну мережу,
відстань, міграційну політику, специфіку тих самих відштовхуючих умов у
країні походження та притягаючих факторів у країні перебування.
До інтегральних парадигм вивчення трудової міграції належать теорія
міграційних мереж D. Massey. Основна теза цієї теорії полягає у тому, що
індивіди, які мають соціальні зв’язки із теперішніми мігрантами чи мігрантами,
які повернулися у країну походження, мають доступ до соціального капіталу,
який збільшує ймовірність їхньої особистої міграції [Massey, 1993].
Соціологи D. Gurak та F. Caces визначають такі функції соціальних
міграційних мереж [Gurak and Caces, 1992, p.150-176]:
— вирішення проблем пов’язаних з міграцією, надання допомоги різних
видів;
— формування обсягів та напрямів міграції;
— інформування і комунікація всередині мереж;
— інтегрування у приймаюче суспільство, і водночас підтримка зв’язків із
спільнотами із країни походження;
— вплив на вибір місця призначення.
Однак, на думку D. Gurak та F. Caces, теорія міграційних мереж є занадто
теоретичною, і не дає практичних відповідей на існуючі виклики, створені
міграційними процесами. Із цим зауваженням частково можна не погодитися, бо
математиками, до прикладу, розробили й використовують спеціальні прикладні
програми для кількісного та якісного аналізу міграційних мереж, що надають
дані про густоту, поширеність, тісніть цих мереж, а також, потенційні напрямки
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їх розвитку й залучення (Commetrix, GraphStream, Mathematica, Socilyzer, Social
Network Visualizer та багато інших).
D.

Massey

доповнив

дослідження

мігрантських

мереж

теорією

кумулятивної причинності, яка базується на понятті соціального капіталу та
динаміці міграцій. Кумуляція полягає в тому, що кожна міграція в певному сенсі,
змінює суспільний контекст мобільності й призводить до розширення
міграційного процесу [Massey, 1990, p. 15-25]. Культура міграції визначається
через структурні чинники, індивідуальні мотивації, цінності й особливості
соціальних мереж.
Таким чином, теорія соціального капіталу підкріплює теорію міграційних
мереж. Теорія соціального капіталу набула поширення у 1990-х роках для
вивчення шляхів інкорпорації мігрантів [Сафонова, 2005, с. 111]. J. Coleman –
один із перших використав теорію соціального капіталу для дослідження
трудової міграції. Зокрема, соціолог визначає соціальний капітал як елемент
соціальної структури, який індивіди використовують для того, щоб діяти задля
отримання різного роду прибутків [Коулман, 2001, с. 124]. Згідно із науковими
розробками J. Coleman, соціальний капітал буває таких форм: обов’язки та
очікування, інформаційні канали, норми [Коулман, 2001, с. 124].
А. Portes використовує теорію соціального капіталу для пояснення
формування та функціонування мігрантських спільнот. Він вважає, що обміни, у
які задіяний соціальний капітал, характеризується неточними обов’язками і
тимчасовими горизонтами [Portes, 1993, р. 1322-1323]. Для того, щоб пояснити
як і чому дотримуються обов’язків, потрібно вивчати такі явища як: агенти дії
(власники капіталу), елементи структури, які гарантують виконання обов’язків
(джерело соціального капіталу), ресурси, до яких отримують доступ завдяки
використанню соціального капіталу та сам соціальний капітал [Portes, 1993,
р. 1323]. Науковець визначає соціальний капітал як колективне очікування, яке
впливає на індивідуальну поведінку [Portes, 1993, р. 1323].
А. Portes вважає, що джерелами соціального капіталу є обмежена
солідарність та закріплена довіра. Дослідник пропонує закон обмеженої
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солідарності: чим більше група мігрантів відмінна по фенотипу чи культурним
характеристикам від більшості населення, тим більше різного роду упереджень
та наслідків відчувають члени цієї групи; і чим менша можливість повернення
мігрантів, тим більший об’єм соціального капіталу, базованого на цій
солідарності [Portes, 1993, р. 1331]. Закон закріпленої довіри звучить так: об’єм
соціального капіталу, який утворений на основі закріпленої довіри прямо
пропорційній силі зовнішньої дискримінації, й обернено пропорційний доступим
економічним можливостям за межами спільноти мігрантів [Portes, 1993, р. 1337].
Цікавим результатом використання основних засад теорії соціального
капіталу стала концепція капіталу розмаїтості американського соціолога B.
Ruble. Дослідник вивчав впливи соціального капіталу мігрантів на традиційно
однорідні міста (кейс-стаді дослідження були Montreal, Washington та Київ)
[Рубл, 2007]. Соціолога цікавило, яким чином транснаціональні мігранти стають
частиною урбанних громад, впливаючи на політичні, економічні, соціальні,
культурні та освітні зміни у містах.
До інтегральних парадигм, також, належить теорія соціальних змін
(P. Sorokin, P. Sztompka [Штомпка, 1996], Л. Бевзенко, В. Ворона, Є. Головаха та
багато інших). Сучасні міграційні процеси вплинули на переосмислення й
концептуалізацію соціальних змін. Теорії соціальних змін ґрунтуються на
системній, синергетичній чи змішаних моделях [Ковтуненко, 2013, с. 98]. Крізь
призму теорії соціальних змін міграційні процеси розглядаються як елемент
соціальної реальності, як однорідні серії актів соціальної взаємодії, які
спричиняють до соціально-функціональних та соціально-структурних змін
[Блантер и Нагайцева, 2007, с. 265]. Це дозволяє комплексно інтерпретувати
соціальні функції трудової міграції.
До інтерпретативних (мікросоціологічних) парадигм трудової міграції
належить феноменологічна соціологія. Представниками феноменології є
соціологи W. Thomas і F. Znaniecki, основні доробки яких, викладені у роботі
«Польський селянин в Європі та Америці». Дослідники проводили аналіз
особистих документів польських емігрантів, що дозволило їм сконструювати

99
типологію соціальних характерів на основі динаміки мотивацій конкретних
індивідів, змоделювати механізми адаптації індивіда в новому середовищі,
продемонструвати варіанти можливих шляхів адаптації [Зборовский, 2014,
с. 155-157]. Тобто, для W. Thomas і F. Znaniecki, трудова міграція – це
насамперед, процес адаптації індивіда до динамічного соціального життя.
Етносоціологічний підхід, який відноситься до інтерпретативних парадигм
використовували K. Davis [Дэвис и Мур, 1992], Ю. Арутюнян [Арутюнян, 2007],
Л. Дробижева [Дробижева, Арутюнян, 2008] та ін. Завдяки етносоціологічному
підходу можна вивчити особисті характеристики, етнічні та національні
ідентичності, установки трудових мігрантів, референтні та соціальні групи, які
впливають на міграційну поведінку (специфіку соціальної адаптації, інтеграції,
реадаптації, акультурації тощо).
Етносоціологічний

підхід

базується

на

концепції

культури

як

колективного способу адаптації до навколишнього природнього та соціального
середовища. Послідовники цього підходу враховують історичні традиції етносів
та націй, попередній міграційний досвід [Глазкова, 2010, с. 13].
Про важливість використання мега-підходу до вивчення трудових міграцій
влучно зазначив американський соціолог A. McGrew. Дослідник визначає такі
ключові характеристики процесу глобалізації: у результаті подолання державних
кордонів, у суспільній, політичній та економічній діяльності, події та рішення в
одному регіоні світу, набувають значення на теренах, віддалених від нього.
Зростає значення взаємопов’язаності сучасного світу в усіх сферах – від
економіки до охорони довкілля, від інтенсифікації світової торгівлі до
розповсюдження зброї масового знищення, від діяльності Microsoft до
поширення

вірусу

атипової

пневмонії.

Зростає

швидкість,

обсяги

та

інтенсивність взаємодій і на глобальному рівні, що супроводжується щораз
сильнішим переплетенням локального і глобального. Тим самим, глобалізація
означає “стиснення часопростору” [Held, 1999, р. 17-41], коли причин, здавалося
б чисто місцевих подій, слід шукати у віддалених подіях і чинниках, і невідомо
хто вже стає актором впливів та дій.
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Міграція, поруч із торгівлею, комунікативними технологіями, соціальними
мережами, фінансами і туризмом, відзначається серед медіаторів глобалізації
[Kindler, 2008, р. 149], найважливішим її проявом і формуючим фактором. Як
зазначає A. McGrew, змінні хвилі міграції, в тому числі, трудової міграції, з
Півдня – на Північ, і зі Сходу – на Захід, визначили міграцію як одну із головних
глобальних проблем [Held, 1999].
Однією із ключових мегарівневих теорій є теорія транснаціоналізму.
Терміни

«транснаціоналізм»,

«транснаціональний

соціальний

простір»,

«трансмігранти», «транслокальність» широко використовуються в західній
теорії

для

опису

сьогоднішніх

міграційних

процесів.

Поняття

«транснаціоналізм» почали вживати у 1970-ті роки, тобто в час, коли в
економічній сфері розпочалося домінування великих міжнародних компаній –
транснаціональних корпорацій, а також, у час інтенсивної трудової міграції до
економічно розвинутих країн та політичної еміграції з колишніх соціалістичних
держав [Алексеева, c. 26]. І саме в цей період починають з’являтися перші
концепти глобалізації міграції.
Британський
транснаціоналізму:

науковець

S.

зосередження

Vertovec
на

новій

пропонує

такі

соціальній

детермінації

формації,

що

переосмислює територіальні кордони; діаспорна свідомість; синкретизм,
креолізація, триколаж, гібридність у культурі; поширення транснаціонального
капіталу, у тому числі, грошових переказів мігрантів на батьківщину; форма
політичних зобов’язань держави еміграції чи імміграції щодо спільнот мігрантів,
зростання ролі міжнародних неурядових організацій; переосмислення понять
місця і простору, зміщення акценту з локального на транслокальне [Vertovec,
2004, с. 220-222].
Німецький міграціолог L. Pries пропонує концепт «транснаціонального
соціального простору», відповідно до якого, мігранти включають у себе вже
делокалізовані й дифузні простори. Транснаціональні мігранти створюють
соціальні поля, що перетинають географічний, культурний і політичний
кордони. Тобто, вони підтримують і розвивають множинні відносини – родинні,
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економічні, соціальні, організаційні, релігійні, політичні та ін., які пов’язують
між собою суспільства походження і суспільства перебування [Pries, 2001, р. 1254]. Трансмігранти включені більш, ніж в одну спільноту, вони творять нові
співтовариства, пов’язані з національними державами та поза їхніми кордонами
[Алексеева, с. 28]. І якщо раніше економічні досягнення і суспільний статус
мігрантів залежали від швидкості акультурації та включення у процеси
приймаючого суспільства, то тепер це більше залежить від «культивації міцних
соціальних мереж на наддержавному рівні» [Алексеева, c. 27].
Німецький соціолог T. Faist виділяє три типи соціальних практик, що
дозволяють трансмігрантам взаємодіяти всередині мереж, груп та організацій
[Faist, 2008, р. 34-40]:
— соціальний взаємообмін як форма моральних зобов’язань і очікувань,
яку можна звести до принципу «око за око»;
— «реципрокність» як соціальну норму. Отримання чогось від однієї
сторони, передбачає дію у відповідь (до прикладу, родинні зв’язки, що були
головним механізмом залучення до трудової міграції першого покоління;
грошові перекази родичам на батьківщину; циркуляція товарів, інформації та
ідей, що долають кордони національних держав);
— солідарність членів групи, об’єднаних схожими статусними позиціями
і спільними символічними зв’язками – «колективними уявленнями», що
поділяють спільні ідеї, цінності та символи.
Транснаціоналізм належить до глобальних процесів, однак, він має
обмежену сферу. Транснаціональні процеси мають територіальні рамки в
діапазоні національних міграцій через кордони однієї чи кількох держав.
Оскільки сам термін «транснаціоналізм» з’явився як ствердження, що
транснаціональні корпорації, що діють по всьому світі, мають базові національні
території. Тоді як глобальні процеси, у тому числі, глобальні міграції, більш
децентровані від окремих національних територій [Кеarney, 1995, р. 561-562].
Однією із спроб подолати недоліки теорії транснаціональної міграції є
теорія

горизонтальної

циркулярної

міграції

українського

міграціолога
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І. Маркова [Марков, 2012]. Традиційне поняття циркулярної міграції передбачає
регламентований законом приймаючої країни та угодою з країною-донором,
періодичний приїзд обумовленої кількості спеціально рекрутованих мігрантів на
визначені місця праці, і їх повернення на батьківщину по її закінченні
[Циркулярна міграція, 2012, с. 5]. Як зазначає І. Марков, у рамках поняття
горизонтальної циркулярної міграції, країна-донор, країна/-и транзиту і країниреципієнти розглядаються як «зона переміщень» мігрантів, рух у якій
визначається їхніми соціальними мережами. Мультитериторіальність стає
характерною рисою цього типу міграцій. Потоки мігрантів творять окрему
соціальну дійсність, що існує паралельно із державами, суспільствами-донорами
та приймаючими суспільствами, і є непідвладною їхньому визначальному
впливу.
Зважаючи на теоретико-методологічні засади дослідження соціальної
справедливості, представлені у першому розділі, ми б хотіли запропонувати таке
визначення поняття «зовнішні трудові мігранти» – це індивіди, які перетинають
географічний, культурний і/чи політичний кордони, задля трудової діяльності в
іншій місцевості, створюючи соціальні поля, де вони підтримують і розвивають
множинні відносини – родинні, економічні, професійні, соціальні, політичні,
релігійні та ін., які пов’язують між собою суспільства походження, суспільства
перебування та ті суспільства, де існують соціальні зв’язки, формуючи
диспозиції сприйняття, оцінювання, класифікації та інтеріоризації існуючих
норм, цінностей, уявлень тощо.

2.3 Трудова міграція українців у сучасному світі

У цьому підрозділі буде систематизовано емпіричні дослідження сучасної
української трудової міграції. Зокрема, буде здійснено короткий огляд основних
емпіричних досліджень українських трудових мігрантів, які охоплюють
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дослідження приблизної кількості українців, які працюють закордоном, основні
країни їхнього перебування, регіони походження із України, їхній правовий
статус там, тривалість перебування тощо.
Особливу увагу, ми хочемо звернути на соціокультурні характеристики
українських трудових мігрантів, що буде ґрунтом для інтерпретації їхніх уявлень
про соціальну справедливість, описаних у третьому розділі.

2.3.1 Огляд основних емпіричних досліджень трудової міграції
українців

У поле зору дослідників сучасна українська міграція ввійшла на початку
1990-х років, із початком «четвертої хвилі» української міграції й розширенням
міграційних потоків українців.
Найбільша

кількість

досліджень

сучасних

міграційних

процесів,

присвячена саме зовнішній трудовій міграції українців. Адже виїзди на роботу
до близьких і далеких країн, переважно Європейського Союзу у його теперішніх
межах і Російської Федерації, стали наймасовішим різновидом міграції в Україні,
що охопила мільйони її громадян.
В межах четвертої хвилі міграції українців, науковці намагаються
відстежити «еволюцію» від тимчасових («маятникових», сезонних) до тривалих
(в основному до країн ЄС та РФ) міграцій українців, та пов’язані з цим виклики:
політико-правові (правовий статус українських трудових мігрантів, гнучкість та
зміни до міграційного законодавства в Україні та країнах-реципієнтах
українських емігрантів, дипломатичні відносини між країнами тощо), економічні
(соціальна мобільність, соціально-професійний статус українських трудових
мігрантів, вплив на ринок праці в Україні і країнах-реципієнтах, кількісні та
якісні показники грошових переказів українських трудових мігрантів та ін.),
демографічні (географія походження, переміщення та розселення мігрантів,
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соціально-демографічні характеристики, вплив на кількість та склад населення у
країні-донорі та країнах-реципієнтах тощо), соціокультурні (соціальна інтеграція
та адаптація у країну перебування й реінтеграція в українське суспільство,
почуття соціальної дистанції у мігрантів та місцевих мешканців та ін.),
особистісні (трансформації ідентичностей, цінностей, життєвих стратегій,
досвіду тощо).
Основними джерелами отримання інформації про кількісні показники
української еміграції є [Zaremba and others, 2014, p. 346-347]:
— державний облік;
— результати наукових досліджень.
До першої групи належать всі ті дані, які реєструють державні органи. Це
такі види інформації: перепис населення (інформація про мігрантів: тих, хто
прибув; тих, хто вибув – за словами родичів); статистика перетинів кордонів;
облік зміни місця проживання; вибіркові обстеження населення з питань
трудової міграції (2008 р., 2012 р.) [Населення України, 2010]; статистичні звіти
про розвиток сільських господарств; облік емігрантів із науковими ступенями;
консульський облік; статистика платіжного балансу тощо [Позняк, 2013].
Отримання різного роду даних із державного обліку є достатньо складним
і часозатратним. Це вимагає низку дозволів, пояснень та заяв, розгляд яких може
тривати кілька місяців.
До другої групи джерел належать результати досліджень, що проводяться
державними статистичними службами, дослідниками та науковими інституціями
в Україні і поза її межами, міжнародними організаціями у справах міграції.
Перше дослідження української трудової міграції було здійснене у
1994 році у м. Чернівці (повторно у 2002 році с. Прилбичі (Львівської області)
методом поглибленого інтерв’ювання домогосподарств трудових мігрантів,
задля вивчення динаміки переходів від одних до інших типів міграції.
Порівняльні результати досліджень відображають розвиток міграції від
«човникових», кількаденних торгових поїздок – до сезонних, а часто і більш
тривалих трудових переміщень. Серед інших змін, дослідники відзначили
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розширення географії трудової міграції – з сусідніх Польщі та Росії, до південних
– Італії, Португалії, Іспанії [Пирожков и др., 2003].
Західноукраїнським центром «Жіночі перспективи» було здійснено
дослідження української трудової міграції, яке відбувалося у два етапи – від
січня 2002 до лютого 2003 року, і від березня до травня 2003 року. Згідно із
результатами дослідження, українські трудові мігранти репрезентують основні
вікові, освітньо-професійні групи та сфери життєдіяльності соціально активного
населення [Чумало і Марков, 2003].
Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН
України, за участі Державної служби статистики, в 2008 р. та 2012 р. було
проведено два опитування домогосподарств в Україні на тему трудової міграції.
Завдяки цим дослідженням вдалося суттєво доповнити дані державної
статистики [Зовнішні трудові міграції населення України, 2002; Зовнішня
трудова міграція українців та її вплив на процес суспільно-політичних
трансформацій в Україні, 2008; Зовнішня трудова міграція населення України,
2009]. Отримані дані дозволяють оцінити реальні масштаби міграцій (оскільки
державна статистика має низку обмежень), а також, представляють більш
диференційоване бачення визначення принципів міграцій.
Основними «регіонами-постачальниками» трудових мігрантів є західні
регіони України. За даними опитувань, старші вікові категорії представлені
навіть більше, ніж молодші (хоча за даними державної статистики ситуація є
зворотньою).
Протягом 2004–2009 рр. Міжнародний Благодійний Фонд «Карітас
України» у співпраці з Інститутом народознавства НАН України проводили
комплексне дослідження процесів української трудової міграції у восьми
країнах: країнах ЄС (Греція, Іспанія, Ірландія, Італія, Польща, Португалія, Чехія)
та Російській Федерації. Дослідження поєднувало застосування якісних методів
(поглиблені інтерв’ю, фокус-групові дискусії з трудовими мігрантами, експертні
інтерв’ю), аналіз статистики та нормативно-правової бази України та країн
перебування у сфері міграції та медіа-моніторинг [Markov, 2009]. Результати
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дослідження вказали на такі схожі особливості процесів української трудової
міграції у країнах ЄС та РФ як: відносно швидка інтеграція українських трудових
мігрантів у приймаючі суспільства, постійний соціальний та духовний зв’язок із
родинами в Україні, міжособистісна мережа спілкування завдяки формальним
(громадські, релігійні об’єднання тощо) та неформальним (друзі, знайомі,
роботодавці, колеги, сусіди та ін.) контактам. Проте, й існують певні відмінності
у кон’юнктурі процесів української трудової міграції у цих країнах: якщо в ЄС
існує чіткий соціальний бар’єр між сферами зайнятості та рівнями оплати праці
місцевого населення й іммігрантів, у Росії – українські мігранти є більш
інтегрованими в соціально-економічну інфраструктуру, й перебувають в умовах
прямої конкуренції з російськими громадянами на національному ринку праці
[На роздоріжжі, 2009, с. 239-240].
Із 2011 року почала діяти міжнародна дослідницька мережа міграційних
процесів на пострадянському просторі – СARIM-East, ініційована European
University Institute (Флоренція, Італія) та Ośrodek Badań nad Migracjami
Uniwersytetu Warszawskiego (Польща). У цю мережу входять й українські
дослідники міграцій

(В.

Володько, К. Іващенко-Стадник, О. Позняк,

І. Прибиткова, С. Одинець та ін.). У рамках проекту відбувається пошук та
формування спільних дискурсів розуміння і вивчення сучасних міграцій як
єдиного соціального процесу.
Із 2014 по 2016 рр. тривав міжнародний дослідницький проект
«Транснаціональна

міграція

в

перехідний

період:

трансформативні

характеристики тимчасової мобільності людей», учасниками якого були
дванадцять університетів та дослідницьких центрів Європи та Азії. В Україні
проект

реалізовувався

відділом

соціальної

антропології

Інституту

народознавства НАН України. Проект націлений на визначення поточних
характеристик, і пов'язаних з ними наслідків тимчасової транснаціональної
мобільності людей. Висновки із українського контексту (як країни–донора,
країни-реципієнта та транзитної країни) забезпечить розуміння сучасної
транснаціональної міграції, що буде застосовуватися до інших регіонів світу. У
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процесі роботи над цим проектом визначено такі типи зовнішньої трудової
міграції українців [Zaremba and others, 2014, p. 366-374]:
— висококваліфікована трудова міграція:
1)

науковці.

Найчастіше науковці з України виїжджають задля участі у дослідницьких
проектах. На другому місці основною причиною переміщень є наукові
стажування, участь у навчаннях чи курсах підвищення кваліфікації. На
останньому місці по кількості виїздів є викладання у вищих навчальних
закладах. Найчастіше тривалість поїздки складає до трьох місяців. Чим
тривалішою є поїздка закордон, тим яскравішим є зменшення кількості
українських науковців, що беруть участь у них.
Основними приймаючими країнами є Німеччина, Росія та США. Протягом
1991-2011 рр. щораз очевиднішим стає динамічне зменшення кількості вчених в
Україні, що пояснює й зменшення кількості міграцій закордон цієї групи.
Причинами міграції українських дослідників є як й мотивація на
підвищення своєї кваліфікації, здобуття нових знань, вмінь та ресурсів для
подальшої роботи, так й комерціалізація української освіти, недостатність
матеріальних ресурсів для розвитку освіти та науки тут, відсутність інноваційної
інфраструктури в наукових інститутах України, інтенсифікація роботи
викладачів та науковців, водночас із низькою заробітною платнею та ін.
2)

Професіонали.

Ця група трудових мігрантів нечисленна, але має потенціал для зростання.
Перш за все, висококваліфіковані мігранти «мобілізуються» двома способами:
«макро» – через організації / компанії, які в основному є міжнародними, і мають
контракти за кордоном; і «мікро» – через позаштатну / вільнонайману зайнятість.
На сьогодні, українська висококваліфікована міграція професіоналів, в
основному, охоплює технічні сфери та ІТ-спеціалістів, інженерів і т. д. Вони
зазвичай влаштовуються у великих корпораціях, ІТ-компаніях або будівельномонтажних

компаніях.

Основними

країнами-призначення

кваліфікованої міграції є європейські країни і США.

української
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— Низькокваліфікована трудова міграція:
1)

сезонні мігранти (міграція, яка відбувається лише у певний період

року);
2)

прикордонні мігранти («маятники»; «човники») – для цієї категорії

мігрантів характерна систематичність переміщень: кілька разів на день, кілька
разів на тиждень, кілька разів на місяць тощо;
3)

постійні мігранти практикують міграцію постійно, міграція – це

невід’ємна частина їхнього життя: «циркулюючі» мігранти (мігранти, які
працюють лише кілька місяців у Росії, Чехії, Польщі і повертаються додому, а за
деякий час знову їдуть): для них характерне життя в Україні із короткими
виїздами за кордон. В цю групу можуть також входити сезонні мігранти.
Циркулюючі мігранти можуть бути: вертикальними – міграція відбувається у
форматі «контейнеру», між країною походження та країною перебування;
горизонтальними – мігранти, які розширили свій простір мобільності за межі
країни-«контейнеру», й переміщуються відповідно до робочого попитупропозиції понад кордонами. Існує тенденція до поступового злиття цих двох
видів циркулярних мігрантів. «Довготривалі» мігранти живуть за кордоном,
лише на короткий період часу приїжджають в Україну (певна частина з них
повернеться в Україну в момент глибокої старості – «помирати в Україні»).
Українських трудових мігрантів як соціальну групу досліджують й
науковці із країн перебування українських мігрантів. До прикладу, Міжнародний
проект PEMINT (The Political Economy of Migration in an Integrating Europe),
ініційований Center for Social Studies, Faculty of Economics, Coimbra University of
Portugal мав на меті вивчити питання міграції із країн Східної Європи в контексті
загальних міграційних процесів [Baganha, 2004].
Також, українську трудову міграцію вивчають дослідники із Польщі
(Miroslav Benetskyy [Бєнєцкі, 2005], K. Iglicka [Iglicka, 2003] та ін.), Чехії
(M. Horáková [Horáková, 2006] та ін.) та інших держав перебування українських
трудових мігрантів. Ці дослідження вивчають вплив трудових мігрантів на
національну економіку, ринок праці, трансформації статусу мігрантів, специфіку

109
соціальної адаптації та інтеграції в суспільстві перебування, формування
українських спільнот у цих країнах тощо.
Окрему нішу у наукових дослідженнях української трудової міграції
займають проекти ініційовані неурядовими організаціями. Зокрема, постійні
моніторинги

стану

української

міграції

здійснюються

Міжнародною

організацією праці (ILO) та Міжнародною організацією міграції (IOM).
Незважаючи на певні складнощі отримання офіційних даних державного
обліку, все ж таки, найчастіше саме ці дані використовують, коли хочуть
дізнатися кількість українських мігрантів, джерела переміщення українців, дані
про зміну місця реєстрації громадян України та відомості прикордонного
контролю. Проте, останні подають недостатньо інформації, поділяючи причини
виїзду лише на такі категорії: службова поїздка, організований туризм, приватна
поїздка [Zaremba and others, 2014, p. 346-347]. Через цю обмеженість методології
в усіх звітах державної статистики домінує категорія «приватна поїздка», яку
вказують як причину виїзду за межі України.
Тому, точна кількість українських трудових мігрантів досі невідома. За
даними Міжнародної організації міграції [Міграція в Україні, 2013] та Інституту
демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України [Населення
України, 2010], останнє десятиліття кількість українських трудових мігрантів у
країнах ЄС коливається від 1,2 до 1,5 млн. осіб (ці дані враховують кількість
легальних мігрантів). Проте, за оцінками експертів, кількість українських
трудових мігрантів є значно більшою.
Відповідно до даних Міжнародної організації міграції, основними
країнами призначення українських трудових мігрантів у 2010-2012 рр. на
теренах ЄС були Польща (14%), Італія та Чехія (по 13%), Іспанія (5%), Угорщина
та Португалія (по 2%), інші країни, в тому числі й країни, які не є членами ЄС –
51% [Міграція в Україні, 2013, с. 5-6]. Українські трудові мігранти (особливо до
країн ЄС) найчастіше походять із Західних областей України («дуже високий»
їхній рівень із Закарпатської та Чернівецької областей, «високий рівень» – із
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Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Хмельницької
областей) [Міграція в Україні, 2013, с. 6].
Поміж приблизними цифрами, які вказують на кількість українських
трудових мігрантів, в українському суспільстві стабільно існує частина індивідів
із установками на еміграцію. Відповідно до результатів дослідження
«Моніторинг українського суспільства», що проводить Інститут соціології НАН
України, станом на 2013 р. 28,2% [Прибыткова, 2013] українців старших 18 років
хотіли б виїхати із населеного пункту, де вони зараз мешкають. Із них – 62,5%
[Прибыткова, 2013] мають бажання емігрувати саме закордон. Ніколи та нікуди
б не виїжджали – 42,2% [Прибыткова, 2013] респондентів, тобто менше, ніж
половина. 9,6% [Прибыткова, 2013] респондентів заявили про готовність виїхати
закордон у найближчий рік з метою працевлаштування.
Установки емігрувати серед українців підтверджують й інші дослідження.
Особливо розвинені конотаційні наміри серед молоді. Індекс потенційної
міграції молоді, який визначає Інститут Gallup становив 31% у 2010-2011 рр.
[Esipova, 2014].
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків із діаспорою
Національного університету «Львівська Політехніка» вивчав міграційні настрої
студентства м. Львова у 2013-2014 рр. Згідно із результатами, які були отримані,
81,9% респондентів заявили про бажання виїхати закордон з метою
працевлаштування, 72% – з метою навчання та 37% – задля постійного
проживання [Ключковська та ін., 2014, с. 11]. Найбільша кількість студентів
виявила бажання виїхати у країни Північної Америки та Західної Європи. Третє
місце у рейтингу країн для еміграції зайняла Польща [Ключковська та ін., 2014,
с. 24].
Таким чином, стає зрозуміло, що соціальна група українських трудових
мігрантів є багатовимірною, постійно розширюється й розвивається, переходячи
й в інші типи міграції (до прикладу, в освітню, сімейну, міграцію як стиль життя
тощо). Сучасна українська трудова міграція здійснює перехід із вертикальної
міграції до горизонтальної, циркулюючої міграції [Vertovec, 2007, р. 22-24].
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Міграційна модель горизонтальної циркулюючої міграції включає у себе
мобільність фінансового, людського та соціального капіталу у горизонтальному
просторі соціальних відносин.

2.3.2 Соціокультурні характеристики українських трудових мігрантів

Уявлення про соціальну справедливість як цінність, яка наділяється
індивідуальним сенсом у процесі міжособистісних відносин, сформовані під
впливом досвіду міграції, можна інтерпретувати завдяки соціокультурним
характеристикам українських трудових мігрантів.
До соціокультурних характеристик належать уявлення, цінності, життєві
стратегії тощо, які формуються через цілісний процес поєднання соціалізації,
соціальних умов, соціальних взаємодій, з одного боку, а з іншого – культурних
особливостей, культурних програм.
Згідно із результатами дослідження процесів української трудової міграції
у восьми країнах (Греція, Іспанія, Ірландія, Італія, Польща, Португалія, Чехія та
Російська Федерація), реалізованим БФ «Карітас України» та Інститутом
народознавства НАН України, українські трудові мігранти інтегруються у
суспільства перебування через моделі двох класифікаційних груп [ІванковаСтецюк, 2009, с. 133]:
— моделі позитивної інтеграції, які включають:
1) «асиміляцію». Ця модель характеризується формуванням нових
середовищ спілкування, поступовою легалізацією у країні перебування,
соціальною включеністю в іншомовний простір, шлюбними практиками із
громадянами країни перебування.
2) «Діаспору». Відповідно до цієї моделі інтеграції, трудовий мігрант
намагається повністю адаптуватися у приймаюче суспільство. Водночас, прагне
зберегти свою національну (етнічну) ідентичність.
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3) «Транзит». Мігранти, які відповідають цій моделі інтеграції,
характеризується низьким рівнем інтеграції у приймаюче суспільство,
відсутністю мотивації повернення до України й бажання зберегти національну
(етнічну) ідентичність. Вони перебувають у пошуках кращих умов праці, тому
активно розширюють міжнародні соціальні мережі.
— Моделі негативної інтеграції, які включають [Іванкова-Стецюк, 2009,
с. 133-134]:
1)

«маятник». Ця модель характеризується періодичними повернення у

країну походження, із повторними виїздами на роботу закордон.
2)

«Гетто». Для цієї моделі характерне постійне невдоволення

суспільством-донором та суспільством-реципієнтом. Трудові мігранти, яким
відповідає ця модель інтеграції, найчастіше не є легалізованими у країні
перебування, у них низький рівень кваліфікації, обмеженість кола спілкування,
відсутність соціальних контактів із іншими українцями.
3)

«Повернення». Трудові мігранти, для яких характерна ця модель,

зовсім неінтегровані у приймаюче суспільство. Вони зорієнтовані на якомога
швидше повернення у країну громадянства. Перебування закордоном – це етап
реалізації конкретної цілі, як-тільки вона буде досягнута, трудовий мігрант
«повинен» повернутися в Україну. Визначальними рисами цієї моделі є тісні
етносоціальні зв’язки із батьківщиною, безініціативність у пошуку нових
можливостей.
На думку дослідників цього проекту, різні моделі інтеграції трудових
мігрантів у приймаюче суспільство впливають на формування нових типів
соціальної поведінки та ціннісних систем [Іванкова-Стецюк, 2009, с. 135-136]:
— «cамозбереження» (або феномен етнічного парадоксу [Соціокультурні
ідентичності та практики, 2002]), найяскравіше проявляється у повсякденному
житті в намаганні зберегти власну національну/етнічну приналежність. Трудові
мігранти, що обирають цей тип, або утворюють спільноти, які націлені
відповідати основним вимогам «самозбереження» (модель «Діаспора»), або
перебувають

у

тісних

соціальних

зв’язках

із

батьківщиною

(модель
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«Повернення»). В обох випадках, референтною групою є локальна спільнота –
сім’я, земляцтво, етнічна група, церковна громада тощо.
— «Дистанціювання від минулого». Для деяких трудових мігрантів
характерним є уникнення всього, що їх пов’язує із минулим життям, життям в
країні походження. Це можна пояснити намаганням трудових мігрантів
встановити нові соціальні зв’язки замість втрачених, дотримуватись зовнішніх
ознак ідентифікації (модель «Асиміляція» та «Транзит»).
— «Амбівалентність». Для цього типу знаковою є різновекторні
соціокультурні орієнтації. Трудовий мігрант не може визначитися ані з місцем
проживання (країна перебування чи країна походження), ані з цілями
перебування закордоном. Відтак, індивід не здатний сформувати чітку систему
ціннісних орієнтацій (модель «Маятник»).
— «Конформізм». Цей тип скерований на уникнення трудовими
мігрантами ситуацій, коли потрібно проявити соціальну активність в досягненні
цілей та право на збереження власної ідентичності (модель «Гетто»).
Рівень соціальної активності українських трудових мігрантів залежить від
моделей їхньої інтеграції у приймаюче суспільство. Вищим рівнем соціальної
активності вирізняються індивіди із позитивними моделями інтеграції, для яких
вагомим є особистий успіх у різних сферах соціального життя, зорієнтованість
на «майбутнє» [Іванкова-Стецюк, 2009, с. 136]. А для трудових мігрантів із
негативними моделями інтеграції характерним є нівеляція особистості, їхнє
підкорення різним груповим нормам [Іванкова-Стецюк, 2009, с. 136].
Окрім визначення моделей інтеграції українських трудових мігрантів у
приймаючі суспільства, результати проекту дали змогу стверджувати, що
трудова міграція – це механізм реалізації соціальних інтересів індивідів та
інструмент пошуку балансу між їхніми ціннісними очікуваннями та ціннісними
можливостями [Іванкова-Стецюк, 2009, с. 154].
Соціальні інтереси, які задовольняють українські трудові мігранти завдяки
досвіду міграції, можна класифікувати на [Іванкова-Стецюк, 2009, с. 157-158]:
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— матеріальні (придбання матеріальних цінностей, отримання можливості
заощаджувати гроші та надавати фінансову підтримку близьким);
— соціальні (забезпеченість роботою, розширення соціальних мереж
тощо);
—

духовно-інформаційні

(вивчення

іноземної

мови,

можливість

отримання чи здобуття освіти закордоном, можливість подорожувати,
знайомитися із різними культурними особливостями та ін.).
Проте, певні ціннісні очікування трудових мігрантів не реалізовуються.
Вони оцінюють це як негативні сторони міграції: відсутність соціальних гарантій
та соціального захисту у разі повернення в Україну; марнування життя через
постійну зайнятість на роботі/-ах; декваліфікація й неможливість професійного
зростання та розвитку; втрата фізичного й психічного здоров’я; ностальгія;
відсутність достатньої кількості вільного часу; неможливість повноцінного
спілкування із сім’єю, яка залишилася в Україні тощо [Іванкова-Стецюк, 2009,
с. 159].
Ці проблеми українські трудові мігранти схильні вирішувати через
формальні (церква,

церковні організації, благодійні фонди,

українські

посольства, поліція, працівники офіційних структур, соціальні служби для
мігрантів тощо) та неформальні (родина, знайомі, спільноти українців) соціальні
контакти [Іванкова-Стецюк, 2009, с. 171].
Соціокультурні особливості українських трудових мігрантів презентує
спільне дослідження соціологів В. Володько та О. Ровенчак серед українських
емігрантів-жінок у Греції та Польщі, проведене у 2008-2010 рр. [Ровенчак, 2012,
с. 97].
Згідно із дослідженням, основні причини еміграції українців знаходяться в
соціально-економічній площині (покращення матеріального становища сім’ї,
оплата навчання дітей, повернення боргів, лікування близьких, створення
власного бізнесу тощо) [Ровенчак і Володько, 2015, с. 67-68]. Проте,
другорядними причинами виїзду із країни походження є особисті («втеча» від
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девіантних сімей, пошуки самореалізації) та культурні (отримання нових знань,
освіти, розширення світогляду) [Ровенчак і Володько, 2015, с. 68-69].
Аналіз результатів дослідження дав змогу соціологам виділити соціальноекономічні, культурні та особистісні наслідки міграцій.
До соціально-економічних наслідків належить: зростання української
економіки, завдяки капіталовкладенням мігрантів, фінансова допомога родинам,
поява «подвійного ринку праці» у приймаючих країнах, розпад сімей, «соціальне
сирітство» дітей трудових мігрантів та ін. [Ровенчак і Володько, 2015, с. 70-73].
Серед особистісних наслідків міграції, респондентами були названі такі:
розпад сім’ї, зміна відносин із сім’єю (чоловіком, дітьми, батьками), зміни у
власному здоров’ї, поява психологічних проблем, пов’язаних із вказаними
сімейними наслідками, здобуття нового досвіду, знань та навичок, розширення
світогляду та уявлень про навколишній світ та ін. [Ровенчак і Володько, 2015,
с. 73-76].
До культурних наслідків міграції, вказаних українськими трудовими
мігрантами, належать: здобуття нових знань та досвіду про інші культури,
застосування нових практик у повсякденному житті, вивчення нової мови,
отримання досвіду співжиття у мультикультурному середовищі, поява
міжнаціональних шлюбів та ін. [Ровенчак і Володько, 2015, с. 75-77].
Згідно даних дослідження, соціально-економічні та, інколи, особистісні
причини презентують й структуру наслідків трудової міграції. Водночас зростає
статус культурних наслідків міграції, порівняно із її причинами [Ровенчак і
Володько, 2015, с. 78].
В. Володько та О. Ровенчак зазначають, що у процесі соціальної адаптації,
українські трудові мігранти порівнюють та висловлюють своє ставлення до
типових практик, цінностей, норм, притаманним для суспільств перебування
[Ровенчак і Володько, 2015, с. 134]. Оцінки типових практик, цінностей та норм
поділяють на особистісну, культурну, соціальну та природну групи.
До особистісної групи належить [Ровенчак і Володько, 2015, с. 134-136]:
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— спосіб виховання дітей, в основному у приймаючому суспільстві,
респонденти не схвалюють. Звертаючи увагу на вседозволену поведінку дітей,
їхню сексуальну розкутість тощо. Тоді як серед позитивних моментів виховання
у країнах перебування, українські трудові мігранти відзначають виховання дітей
як особистостей, використання значних ресурсів для розвитку дітей;
— ставлення чоловіків до жінок у приймаючих суспільствах, при якому
роль жінки є значно легшою, ніж в українському суспільстві (долучення
чоловіків до виховання дітей, домашніх обов’язків тощо);
— відмінні цінності, особливості характеру членів українського
суспільства та приймаючих суспільств. Українські трудові мігранти позитивно
сприймають такі характеристики місцевих мешканців як: розкутість, оптимізм,
рівне ставлення до різних соціальних прошарків. Протиставляючи їх
закомплексованості, песимізму, зверхності, заниженій самооцінці українців.
Негативними характеристиками мешканців приймаючих суспільств є лінь,
лицемірство, скупість, нахабство тощо, які протиставляються працьовитості та
щирості українців.
До культурної групи, згідно відповідей українських трудових мігрантів,
належить загальна необізнаність представників приймаючих суспільств,
однобічність загальної освіти у цих країнах, недотримання значною частиною
місцевих мешканців власних етнічних традицій та звичаїв [Ровенчак і Володько,
2015, с. 136]. Українські емігранти позитивно оцінюють такі риси й цінності
мешканців приймаючих країн як: патріотизм, доброзичливість й культура
повсякденного спілкування, способи проведення вільного часу (відвідування
інших країн, культурно-освітніх закладів), надання пріоритету цінностям
здорового способу життя, на противагу матеріальним цінностям українців,
скромність у побуті й зовнішньому вигляді тощо [Ровенчак і Володько, 2015,
с. 136-137].
У соціальній групі українські трудові мігранти окреслюють такі
відмінності: панування законів у країні перебування, що протиставляється
недотриманню законів та слабкій законодавчій базі в Україні; вищий соціально-
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економічний розвиток приймаючих країн; соціально-економічна стабільність у
цих країнах; значно вищі зарплати та пенсії; інфраструктура та розвиток міст
(освітлення, стан доріг, чистота, розвинена транспортна система тощо); природа
та клімат [Ровенчак і Володько, 2015, с. 137-138].
Респонденти із мігрантським досвідом різко засуджують хабарництво й
алкоголізм, що на їхню думку, притаманні українському суспільству, із якими
вони не стикаються у суспільстві еміграції [Ровенчак і Володько, 2015, с. 138].
Позитивне оцінювання та сприйняття цінностей, рис характеру, традицій,
особливостей взаємовідносин, практик, соціально-економічних показників,
культурних специфік свідчить про успішну адаптацію українських трудових
мігрантів у приймаючих суспільствах. Основними моделями адаптації
українських трудових мігрантів є добровільна сегрегація, творення діаспор та
асиміляція [Ровенчак і Володько, 2015, с. 142].
Досвід еміграції впливає на зміну соціокультурних ідентичностей та
практик. За результатами цього дослідження, однією із найяскравіших
ідентичностей є релігійна, яка проявляється в практиках відвідування храму (в
основному церкви) [Ровенчак і Володько, 2015, с. 222]. Тривале перебування
закордоном сприяє зміні рівня релігійної ідентичності та поведінки [Ровенчак і
Володько, 2015, с. 222-223]: від віруючого за родинними цінностями («моди на
релігію») до глибоко віруючої людини [Соціокультурні ідентичності та
практики, 2002, с. 290-313]. Відвідини церкви відбуваються не лише задля
слухання релігійних служб, участі у релігійних ритуалах, але заради обміну
інформацією про вакантні посади, оренду житла, зустрічі із товаришами тощо.
Коли йдеться про мовну ідентичність, то варто розглядати три основні
елементи: мову спілкування вдома, на роботі та з друзями. Українські трудові
мігранти володіють мовами країн їхнього перебування. На роботі вони, в
основному, спілкуються мовою приймаючої країни (проте, якщо робочий
колектив складається в більшості із українців, то емігранти спілкуються
українською мовою, рідше російською). Українські трудові мігранти, які
проживають закордоном із сім’єю, спілкуються вдома своєю рідною мовою. У
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змішаних шлюбах, мігранти спілкуються іноземною мовою, а їхні діти –
особливо швидко засвоюють інші мови (насамперед, завдяки освіті). Мова
спілкування серед друзів залежить від кола друзів (українці чи іноземці):
респонденти зазначають, що їм досить легко переходити під час неформального
спілкування з однієї мови на іншу (українську/російську/грецьку/польську тощо)
[Ровенчак і Володько, 2015, с. 228-232].
В етнічній ідентичності визначають поверхневу форму цієї ідентичності та
глибоку форму, яка проявляється у практиках, здебільшого спільних із
представниками цієї ж етноспільноти [Ровенчак і Володько, 2015, с. 232].
Практиками-індикаторами етнічної ідентичності є святкування релігійних свят
(Різдва, Великодня, Зелених свят та ін.), менш поширеними є святкування
нерелігійних/державних свят (День незалежності України, День Матері та ін.);
українська етнічна кухня; музика; інколи, одяг [Ровенчак і Володько, 2015,
с. 232-234]. В етнічній ідентичності українських трудових мігрантів з’являються
фрагментарні (накладання етнічних практик із суспільства походження та
суспільства перебування) та множинні (відокремлене використання українських
практик та практик етноспільноти приймаючого суспільства) форми [Ровенчак і
Володько, 2015, с. 234].
Культурна ідентичність є результатом ідентифікації із соціокультурною
спільнотою, яка дотримується певних цінностей, норм, практик, обрядів, звичаїв
[Ровенчак і Володько, 2015, с. 234]. Індикаторами культурної ідентичності
можуть бути традиції святкувань, приготування їжі, проведення дозвілля тощо.
Культурна ідентичність українських трудових мігрантів має фрагментований
характер. Зазвичай, вони використовують одночасно елементи різних традицій.
Проте,

зустрічаються

й

елементи

множинної

культурної

ідентичності

(дотримання українських традицій в Україні, а традицій приймаючої країни – у
цій країні) [Ровенчак і Володько, 2015, с. 237].
Класова/майнова ідентичність трудових мігрантів є змінною в Україні та
країні призначення. Рішення про трудову міграцію є способом зміни власної
класової/майнової самоідентифікації, її підтримці чи покращення. Здебільшого
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респонденти в українському суспільстві зачисляють себе до вищого класу, ніж у
приймаючій країні [Ровенчак і Володько, 2015, с. 240].
Професійна/посадова ідентичність визначається такими практиками:
догляд за старшими чи хворими людьми, догляд за дітьми, ведення домашнього
господарства, робота у сфері послуг (заклади громадського харчування, салони
краси тощо), робота на сільськогосподарських підприємствах та ін. [Ровенчак і
Володько, 2015, с. 242-243]. Серед респондентів, що брали участь у цьому
дослідженні близько 30% мають вищу освіту, майже 60% – середню спеціальну,
10% – середню освіту [Ровенчак і Володько, 2015, с. 243]. Згідно результатів
дослідження, виявилося, що чим вищим є рівень освіти, тим із вищим класом
себе ідентифікують українські трудові мігранти [Ровенчак і Володько, 2015,
с. 243].
До політичної ідентичності і відповідних практик належить: рівень
зацікавлення суспільно-політичними подіями в Україні та країні перебування,
прихильність до певної політичної ідеології/сили, участь у виборах та акціях
протесту (в основному стосувалися подій Помаранчевої революції) [Ровенчак і
Володько, 2015, с. 246-247]. Значна частина респондентів зазначила, що
незважаючи на технологічні можливості швидшого і ширшого доступу до
інформації про суспільно-політичні події, вони зневірилися й розчарувалися у
політичних змінах в Україні, і не так інтенсивно цікавляться новинами у цій
сфері.
Національна ідентичність визначається приналежністю до певної держави,
наявність її громадянства. Українським трудовим мігрантам притаманна
фрагментарна національна ідентичність: з одного боку, характерним є посилення
національної

ідентичності,

яке

проявляється

в

участі

у

виборах,

загальнонаціональних протестах, інформуванню мешканців країни призначення
про Україну, переконаності у важливості незалежності й суверенності України,
любові до Батьківщини, а з іншого боку, прагнення частини респондентів
подвійного громадянства [Ровенчак і Володько, 2015, с. 249-252].

120
Міграційний досвід спричиняє послаблення регіональної ідентичності
через зниження інтенсивності практик пов’язаних із нею у країні походження
(участь у місцевих виборах, громадська участь у житті регіону тощо) [Ровенчак
і Володько, 2015, с. 252].
Сімейна ідентичність українських трудових мігрантів базується на таких
практиках як: комунікація із рідними (завдяки телефону, інтернету, листуванню,
фізичним контактам), фінансова підтримка, молитва за рідних та ін. [Ровенчак і
Володько, 2015, с. 254-255]. Найбільш сталими елементами внутрішньої
сімейної ідентичності є ідентифікація із роллю матері та дочки, та відповідними
із цими ролями практиками. У цей самий час, послаблюється ідентифікація із
роллю дружини у тих, в кого чоловіки проживають в Україні, і цей елемент
сімейної ідентичності не підкріплюється практиками [Ровенчак і Володько, 2015,
с. 255].
Гендерна ідентичність українських трудових мігрантів є однозначною, і не
зазнає суттєвих змін. Виняток становлять випадки, коли жінки-іммігрантки
беруть на себе роль голови/годувальника сім’ї, вважаючи цю роль суто
чоловічою [Ровенчак і Володько, 2015, с. 256].
Основними факторами, які впливають на вікову ідентичність українських
трудових мігрантів є біологічний вік, питання працевлаштування та впливу
біологічного віку (поділ видів робіт для «молодих» і для «старих»), стан
здоров’я, країна перебування (закордоном респонденти почуваються більш
молодшими, ніж в Україні) [Ровенчак і Володько, 2015, с. 262].
Міграційна ідентичність з’являється через індикатори ототожнення
респондентами себе із спільнотою мігрантів (із України, із інших країн, зрідка, із
мігрантами у всьому світі). Міграційна ідентичність проявляється у практиках
візитів в Україну, дистанційного спілкування із рідними та знайомими в Україні,
надсилання фінансів у країну походження, спілкування із іншими українськими
іммігрантами через неформальні, напівформальні та формальні спільноти
[Ровенчак і Володько, 2015, с. 262-263].
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За

результатами

українських

цього

трудових

дослідження

мігрантів

виявилося,

набувають

форм

що

ідентичності

фрагментованості,

множинності, змінності й амбівалентності. Проте, деякі види ідентичностей
залишаються однозначними (релігійна, етнічна, національна, регіональна,
сімейна, гендерна). «Ядро» ідентичності українських трудових мігрантів
складається із релігійної, сімейної та класової/майнової ідентичностей, «хвіст» –
із політичної, регіональної та вікової. Решта ідентичностей знаходяться у
«периферії», або не мають однозначного позиціонування [Ровенчак і Володько,
2015, с. 267].
У рамках проекту «Транснаціональна міграція в перехідний період:
трансформативні характеристики тимчасової мобільності людей», протягом
2015-2016 рр. в Україні були здійснені опитування мігрантів (емігрантів,
іммігрантів і транзитних мігрантів) та експертів із міграційних питань. В групу
українських емігрантів, поміж всіх інших досліджуваних категорій (студенти,
підприємці, біженці, шукачі притулку, мігранти, що повернулися та ін.), входили
висококваліфіковані та низькокваліфіковані працівники, приймаючими для яких
є азійські (Індія, Малайзія, ОАЕ) та європейські (Італія, Норвегія, Польща,
Фінляндія, Швеція) країни.
Аналіз та синтез даних, отриманих завдяки експертним інтерв’ю та
інтерв’ю із українськими трудовими мігрантами, дозволяє визначити позитивні
та негативні аспекти міграцій [Characteristics and development impact of temporary
migration, 2016]. До позитивних аспектів належать розширення знань, досвіду та
навичок, трансформація цінностей, матеріальне забезпечення мігрантами себе та
своєї сім’ї. До негативних аспектів міграції респонденти зачислили: довгу
розлуку із сім’єю, особливо, соціальне сирітство дітей мігрантів, проблеми із
визнанням професійних та освітніх кваліфікацій у приймаючих країнах.
Під час міграції до європейських країни, українські мігранти знайомляться
із західними цінностями, й повертаючись у країну походження, або через
транскордонні контакти, транслюють й презентують ці цінності у суспільстві
походження. Проте, українські мігранти у європейських країнах критикують їхні
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суспільства

за

брак

соціальної

солідарності

та

надмірні

вияви

індивідуалістичних цінностей. На їхню думку, західним суспільствах не вистачає
поваги до літніх людей, працьовитості, ці суспільства достатньо закриті для
нових людей тощо. Водночас, серед позитивних характеристик приймаючих
суспільств, респонденти відзначили верховенство права, повагу до людської
гідності та свободи тощо, що сприяє оцінці цих суспільств як більш
справедливих, ніж українське [Markov and Sudyn, 2016].
Українські трудові мігранти досить легко інтегруються у приймаючі
країни ЄС. Цьому сприяють схожі культурні та релігійні практики, легальний
статус, який притаманний більшості сучасним українським трудовим мігрантам,
ефективність роботи, сфери зайнятості, у яких вони майже не конкурують із
членами приймаючого суспільства, «європейська зовнішність».
Значно полегшують процес адаптації та інтеграції до приймаючих
суспільств широка мережа формальних (громадські, релігійні об’єднання) та
неформальних (групи у соціальних мережах, сайти, блоги) утворень, які
зміцнюють комунікацію між українськими емігрантами, а також, між
соціальними інституціями в країні перебування та українцями, які емігрували.
Особливо активно почали діяти ці утворення під час Революції Гідності й до
теперішнього часу. Завдяки цим асоціаціям, можна знайти житло, роботу,
вирішити правові питання тощо.

Висновки до розділу 2

У другому розділі дисертаційної роботи були систематизовані теоретичні
та емпіричні дослідження трудової міграції у різних науках (географія,
демографія, економіка, політологія). Спільною характеристикою теоретичних
підходів цих наук є розуміння трудової міграції, як мобільності робочої сили та
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трудових ресурсів працездатного населення із країни походження до
приймаючої країни, викликаної соціально-економічними факторами.
Теорії міграції класифікують на класичні (закони міграції E. Ravenstein,
гравітаційна модель міграції, теорія «відштовхуючих» та «притягаючих»
факторів та ін.), неокласичні (теорія міграційного переходу), глобалізаційні
(теорія нової економіки трудової міграції, теорія двоїстого ринку праці, теорія
світової системи, теорія міграційних мереж) та синтетичні (теорія міграційної
системи, теорія локалізованості та ін.).
Спробувавши узагальнити принципи, на яких формуються існуючі теорії
міграції, було виділено основні із них:
— принцип тривалості, який складається із показників «тимчасовості» та
«постійності»;
— принцип просторовості, до якого входять «географічний та соціальний
простори»;
—

принцип

мобільності

включає

показники

«горизонтальної

та

вертикальної мобільності».
У соціології трудова міграція визначається як територіальне переміщення
населення, з метою зміни місця працевлаштування і пошуку роботи, з
одержанням

за

це

відповідної

винагороди,

і

спричиненої

соціально-

економічними, соціокультурними, природніми, політичними чи іншими
факторами. Особливість соціології полягає у вивченні трудової міграції як
багаторівневого явища соціальної реальності.
Макрорівень трудової міграції вивчається завдяки структурній парадигмі
(позитивізм, теорія раціональної дії, теорія екології людини, структурний
функціоналізм, теорія системи, теорія відштовхуючих та притягуючих факторів
та ін.). Макрорівневі теорії дають змогу дослідити структуру, форми, функції,
дисфункції, причини та наслідки трудової міграції, вплив міграційного процесу
на країни-донори та країни-реципієнти тощо.
Трудова міграція на мезорівні досліджується завдяки інтегральній
парадигмі (теорія соціального капіталу, теорія міграційних мереж, теорія
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соціальних змін та ін.). На мезорівні соціальної реальності вдається пояснити
взаємовпливи суб’єктивних та об’єктивних аспектів на усіх етапів трудової
міграції (прийняття рішення про переміщення, процес переміщення, прибуття до
країни призначення, перебування там).
На

мікрорівні

соціальної

реальності

(інтерпретативні

парадигми:

етносоціологічний та феноменологічний підходи та ін.) дослідницьким
суб’єктом є трудовий мігрант, який наділений соціальними, культурними,
особистісними характеристиками, які впливають на його установки та дії.
На мегарівні дослідження соціальної реальності (теорії глобалізації, теорія
транснаціоналізму), трудова міграція представляється як процес, який перетинає
географічний, культурний і політичний кордони, створюючи соціальні поля, де
трудові мігранти підтримують і розвивають множинні відносини – родинні,
економічні, соціальні, організаційні, релігійні, політичні та ін., які пов’язують
між собою суспільства походження, суспільства перебування та ті суспільства,
де налагоджені соціальні мережі.
Інформацію про сучасну українську трудову міграцію можна отримати із
даних державного обліку та досліджень, які реалізовуються українськими та
іноземними науковцями, неурядовими організаціями. Зважаючи на обмеженість
й недосконалість методів державного обліку переміщень, основну лепту в
моніторинг стану й трансформацій української трудової міграції вносять наукові
дослідження.
Українські трудові мігранти є представниками найрізноманітніших
соціально-демографічних груп українського суспільства. Проте, соціальну
динаміку української трудової міграції визначають чоловіки та жінки із вищою і
середньою спеціальною освітою. Міграційні потоки зорієнтовані на країни ЄС,
Північної Америки та РФ. Основними європейськими країнами призначення
українських трудових мігрантів є Польща, Італія, Чехія, Іспанія. Українські
трудові мігранти в країнах ЄС здебільшого походять із Західних областей
України

(Волинської,

Закарпатської,

Івано-Франківської,

Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей).

Львівської,

125
Можна сміливо говорити про перманентне збільшення чисельності
українських трудових мігрантів. Відповідно до результатів досліджень, більше
чверті українців готові емігрувати закордон із метою працевлаштування чи
здобуття освіти (більшість із них – це молодь).
Соціально-економічні причини є основними факторами трудової міграції
українців. Проте, продовження трудової еміграції стає способом реалізації
власних

інтересів (економічних,

соціальних,

культурних,

особистісних)

мігрантів та інструментом пошуку балансу між власними ціннісними
очікуваннями та ціннісними можливостями, що зазнали трансформації із часу
прибуття в країну призначення.
Міграційний досвід трансформує пріоритетність цінностей: українські
трудові мігранти зазначають про важливість нематеріальних особистісних
(оптимізм, самореалізація, віра в себе, доброзичливість, відкритість та ін.) та
суспільних (верховенство закону, дотримання прав людини, система цивільного
та соціального захисту тощо) цінностей для них на теперішній час.
Сприйняття

цінностей

та

позитивне

оцінювання

специфіки

взаємовідносин, практик, соціально-економічних, політичних, культурних
особливостей свідчить про успішну адаптацію українських трудових мігрантів у
приймаючих суспільствах. Чим вищий рівень інтеграції у приймаюче
суспільство, тим вищий рівень прийняття цінностей, норм, стандартів поведінки.
Розгалужена мережа формальних та неформальних організацій полегшує
процес адаптації та інтеграції до приймаючих суспільств, які зміцнюють
комунікацію між українськими емігрантами, а також між соціальними
інституціями в країні перебування та українцями, які мігрували.
Теоретичні та емпіричні дослідження української трудової міграції
вказують на те, що українські трудові мігранти утворють соціальне поле, у якому
перманентними стають творення/перетворення соціального капіталу, цінностей,
диспозицій, оцінок, які, в тому числі, впливають на їхні уявлення про соціальну
справедливість. Таким чином, ми пропонуємо таке визначення поняття
«зовнішні трудові мігранти» – це індивіди, які перетинають географічний,
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культурний і політичний кордони задля трудової діяльності в іншій місцевості,
створюючи соціальні поля, де вони підтримують і розвивають множинні
відносини – родинні, економічні, професійні, соціальні, релігійні, політичні та
ін., які пов’язують між собою суспільства походження, суспільства перебування
та інші суспільства, формуючи диспозиції сприйняття, оцінювання, класифікації
та інтеріоризації існуючих норм, цінностей, уявлень тощо.
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РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО СОЦІАЛЬНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ В
КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

У третьому розділі дисертаційної роботи буде представлено особливості
уявлень про соціальну справедливість українських трудових мігрантів. Зокрема,
буде здійснений синтез та аналіз принципів обґрунтування соціальної
справедливості та соціальної несправедливості у різних сферах соціальної
реальності,

специфіку

процесів

формування

уявлень

про

соціальну

справедливість та їхнє обґрунтування.
У першому підрозділі визначено методологічні засади та методи
проведення емпіричного дослідження та аналізу його результатів. Зокрема,
хочемо наголосити на методах пошуку респондентів із соціальної групи
українських трудових мігрантів у сучасних умовах. Також, буде обґрунтовано
обрані теоретико-методологічні підходи до формування інструментарію
дослідження й засад аналізу отриманих даних.
У другому підрозділі основним завданням є визначення принципів
соціальної справедливості (які сформовані відповідно до концепції D. Miller) та
сфер репрезентації уявлень про соціальну справедливість (згідно із основними
засадами теорії множинності сфер справедливості М. Walzer). Задля кращого
розуміння процесів використання тих чи інших принципів соціальної
справедливості у різних сферах соціальної реальності, окрему увагу у цьому
підрозділі буде звернено на види та сфери репрезентації уявлень про соціальну
несправедливість.
У третьому підрозділі буде пояснено процеси інтеріоризації, формування
та обґрунтування уявлень про соціальну справедливість серед українських
трудових мігрантів, згідно теоретико-методологічних засад дослідження.
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3.1 Методологічні аспекти дослідження уявлень українських трудових
мігрантів про соціальну справедливість

Емпіричне етап дослідження уявлень про соціальну справедливість
базувався на якісній методології. Зокрема, методом отримання емпіричної
інформації будо обрано напівструктуроване глибинне інтерв’ю [Мацко, 2009].
Вибір якісного методу дослідження можна пояснити двома причинами.
По-перше,

поняття

соціальної

справедливості

характеризується

множинністю підходів. У таких випадках, на думку M. Beltran, найкращим
методом для отримання соціологічної інформації є якісні методи дослідження
[The Sage Handbook of Qualitative Research, 2005]. Окрім цього, сам предмет
дослідження – вивчення уявлень про соціальну справедливість, потребує
глибокого, інтерпретативного підходу. За твердженням В. Ядова, саме якісні
методи в соціології можуть глибше пояснити досліджувані явища й
запропонувати множинну, не фрагментарну, інтерпретацію [Ядов, 1991, с. 1415].
По-друге, об’єкт нашого дослідження – українські трудові мігранти у
країнах ЄС, статистично невизначені. Державні інституції та наукові
дослідження вказують на зовсім різну кількість українських трудових мігрантів.
Проте, й визначити точну чисельність українських мігрантів неможливо, бо
частина із них або перетнули кордон нелегально, або проживають чи працюють
у країні перебування нелегально. В такому випадку, використання кількісних
методів дослідження ставить під сумнів валідність й надійність отриманих
результатів дослідження.
Об’єктом емпіричного дослідженням є українські трудові мігранти в
країнах ЄС, які перебувають в еміграції від 3 місяців (згідно із Конвенцією ООН
«Про захист прав усіх трудящих»). Предмет дослідження – уявлення про
соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів.
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Задля того, щоб з’ясувати чи на уявлення про соціальну справедливість
впливає досвід трудової мобільності, окрім дослідження уявлень українських
трудових мігрантів (а саме, характерних рис цих уявлень, відмінних
особливостей), було прийняте рішення виокремлення порівняльної групи
дослідження для зіставлення їхніх уявлень. Порівняльна група дослідження –
українці, які не мали мігрантського досвіду.
Теоретико-методологічними засадами емпіричного дослідження стали дві
теорії: теорія множинності сфер справедливості М. Walzer, яка належить до
гібридних концепцій соціальної справедливості та теорія принципів соціальної
справедливості D. Miller, яка відноситься до теорій мікросправедливості.
Завдяки теорії D. Miller нам вдасться визначити на яких принципах
соціальної справедливості ґрунтуються індивідуальні уявлення респондентів, та
які типи соціальних взаємовідносин репрезентують ці уявлення в оцінці
соціальної справедливості та соціальної несправедливості.
Натомість, застосування теорії сфер справедливості дозволить підкріпити
мікророзгляд проблеми мезосоціологічним підходом, який вкаже на основні
сфери соціальної реальності, де репрезентуються індивідуальні уявлення про
соціальну справедливість чи соціальну несправедливість під час соціальних
взаємовідносин.
Таким чином, поєднання цих теорій дозволить дослідити індивідуальні
знання, досвід, норми, цінності та почуття досліджуваного об’єкта, які є
факторами формування, розуміння й обґрунтування соціальної справедливості
певними принципами у певних сферах соціальної реальності.
Згідно із теорією множинності сфер справедливості, уявлення про
соціальну справедливість базуються на різних принципах, в залежності від
певної сфери соціальної реальності. Нами були виділені такі сфери соціальної
реальності: моральна, соціальна, правова, політична, економічна та професійна.
Проте синтез та аналіз інтерв’ю вказав на обмеженість визначених сфер, до яких
додалися ще такі сфери: особистісна, соціальних взаємовідносин, надприродна,
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сімейна, національна, релігійна та загальна / повсякденна (яка описує щоденні,
неконкретні соціальні взаємодії).
D. Miller, відштовхуючись від трьох видів взаємовідносин між індивідами
(солідарні, інструментальні та громадянські), визначає три принципи соціальної
справедливості: «кожному відповідно до його/її потреб» (принцип потреб),
«кожному відповідно до його/її персональних внесків / заслуг» (принцип
індивідуальних внесків та заслуг), «кожному відповідно до його/її прав»
(принцип дотримання прав та законів). В процесі синтезу та аналізу емпіричних
даних було додано ще два принципи соціальної справедливості: принцип
рівності

(статусні

взаємовідносини)

та

принцип

чеснот

(етичні

взаємовідносини). Усі ці п’ять принципів соціальної справедливості ми
називатимемо «чистими» принципами.
Робоча гіпотеза-підстава дослідження є така: уявлення про соціальну
справедливість індивідів, які мають досвід трудової міграції відрізняються від
уявлень тих індивідів, що не мали такого досвіду.
Згідно із результатами досліджень уявлень про соціальну справедливість в
українському суспільстві, соціальна справедливість для українців, насамперед, –
це етична категорія, яка базується на принципі чеснот. Окрім того, українці
вважають, що соціальна справедливість повинна визначатися принципом заслуг
та

принципом

потреб.

Тобто,

в

українському

суспільстві

панують

індивідуалістичні установки, поряд із вимогою міцної соціальної держави та
існуванням моральних цінностей.
Натомість, переміщення із одного соціокультурного поля в інше, згідно із
гіпотезою, призводить до трансформацій уявлень українських трудових
мігрантів.
У цьому дослідження визначено такі чинники, що впливають на
обґрунтування уявлень про соціальну справедливість:
— принципи справедливості;
— сфери справедливості;
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— формування уявлень через «протилежне»: соціальна справедливість –
соціальна несправедливість;
— вік респондентів.
Відтак, гіпотезами-наслідками дослідження є такі:
— уявлення про соціальну несправедливість найчастіше репрезентуються
в економічній, політичній та соціальній сферах. Ці уявлення про соціальну
несправедливість обґрунтовуються принципом дотримання прав та законів. Ми
припускаємо, що в уявленнях про соціальну несправедливість не буде суттєвих
відмінностей між молодими та зрілими трудовими мігрантами із України.
—

Натомість,

основними

принципами

обґрунтування

соціальної

справедливості обидвома соціально-демографічними групами є принцип
дотримання прав та законів й принцип індивідуальних внесків та заслуг. Проте,
все ж таки, для молоді переважаючим є принцип індивідуальних внесків та
заслуг. Уявлення про соціальну справедливість характеризуються множинністю
сфер, жодна із сфер не є домінуючою.
Польовий етап дослідження тривав із квітня 2014 по березень 2015 рр.
Інтерв’ювання проводилося в Австрії, Італії, Польщі та Україні. Респондентами
стали українські трудові мігранти в Австрії, Англії, Бельгії, Іспанії, Італії,
Німеччині, Польщі, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції. Ці респонденти
походять із Львівської та Тернопільської областей України.
Напівструктуровані інтерв’ю проводилися методом особистого (віч-навіч) інтерв’ю, або відео-інтерв’ю завдяки програмі Skype. Метод особистого
інтерв’ю використовувався під час розмови із респондентами безпосередньо у
країнах їхньої трудової міграції, або під час їхнього короткострокового
перебування в Україні (це в основному був період різдвяно-новорічних свят або
влітку). Метод відео-інтерв’ю використовувався тоді, коли організувати фізичну
зустріч із респондентом було неможливо.
Під час дослідження було взято п’ятдесят два напівструктурованих
інтерв’ю із українськими трудовими мігрантами. Із них, 30 осіб – віком 18-
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35 років (16 жінок та 14 чоловіків) та 22 особи – віком 36 років і старші (14 жінок
та 8 чоловіків) (див. Додаток Б, табл. 1).
При пошуку респондентів застосовувався метод «снігової кулі» [Девятко,
1998], який є абсолютно зручним для використання в мігрантському середовищі,
яке щільно оповите соціальними зв’язками та соціальними мережами. Окрім
цього, соціальні мережі українських трудових мігрантів набувають форм
неформальних утворень в інтернет просторі. Саме у таких онлайн-об’єднаннях,
в основному у мережі Facebook, здійснювалися пошуки потенційних
респондентів (до прикладу, у групах «Українці в Італії», «Українці в Бельгії»,
«Українці в Чехії», «Українці в Польщі», «Українці в Франції» та ін.).
Інтерв’ювання

порівняльної

групи

дослідження

–

українців

без

мігрантського досвіду, розпочалося у червні 2014 року, і тривало до
березня 2015 року.

Напівструктуровані

інтерв’ю

проводилися

методом

особистого інтерв’ю на території Львівської області та м. Львів. Пошук
респондентів для порівняльної групи відбувався завдяки методу «снігової кулі».
Всього опитано 23 респонденти, які не мають досвіду трудової міграції. Із
них, 13 осіб – віком 18-35 років (8 жінок та 5 чоловіків) та 10 осіб – віком 36 років
і старші (6 жінок та 4 чоловіків) (див. Додаток Б, табл. 2).
Емпіричний етап дослідження був завершений на цій кількості інтерв’ю
через досягнення порогу насиченості [Семенова, 1998] й можливості
обґрунтування

тривіальної

надійності

отриманої

інформації.

Тобто,

застосування методу на певному етапі приводить до одного й того ж результату
[Рождественская, 2014].
Запитальник інтерв’ю складався із кількох блоків [див. Додаток В].
Зокрема, вивчалися почуття/самопочуття респондентів, життєві принципи,
цінності, інтереси, особиста дефініція соціальної справедливості та соціальної
несправедливості, згадані ними справедливі й несправедливі випадки та способи,
які на їхню думку, приведуть до досягнення соціальної справедливості.
Попередній аналіз та синтез отриманої інформації проводився завдяки
якісному контент-аналізу та методу аналітичної індукції (який включає глибокий
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опис, класифікацію та концептуалізацію даних від кожного окремого випадку до
загального аналізу) [Ядов, 2003].
Обробка транскриптів напівструктурованих інтерв’ю здійснювалася
завдяки прикладній програмі MAXQDA 12.

3.2 Основні принципи та сфери формування уявлень про соціальну
справедливість

Згідно із теоретико-методологічними засадами дослідження, застосування
певних принципів соціальної справедливості є відмінним щодо різних сфер
соціальної реальності.
У цьому розділі ми хочемо визначити якими принципами у яких сферах
обґрунтовують соціальну справедливість та соціальну несправедливість
українські

трудові

мігранти.

Додавши

до

цього

завдання

соціально-

демографічній розріз, – вік респондентів.
Таким чином, ми будемо порівнювати уявлення про соціальну
справедливість та соціальну несправедливість молодих (18-35 років) та зрілих
(36 років і старші) українських трудових мігрантів. Отримані результати ми
порівняємо із уявленнями українців, які не мали досвіду трудової міграції (які,
згідно логіки аналізу дослідження, теж поділені на дві вікові групи: молоді та
зрілі).

3.2.1 Репрезентації уявлень про соціальну несправедливість

Першими

ми

проаналізуємо

принципи

обґрунтування

несправедливості молодими українськими трудовими мігрантами.

соціальної
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Основним принципом аргументації соціальної несправедливості цією
соціально-демографічною групою є «чистий» принцип індивідуальних внесків та
заслуг. Згідно із наративами респондентів, ігнорування цього принципу
здебільшого трапляється у професійній сфері, або ж цей принцип не працює у
загальній/повсякденній сфері. Інколи трапляються згадки про ігнорування
принципу індивідуальних внесків та заслуг у моральній, сімейній, соціальній,
політичній, надприродній сферах та у сфері соціальних взаємовідносин.
Молоді українські трудові мігранти визначають як матеріальні, так й
нематеріальні внески та заслуги щодо робочого процесу, за які вони не
отримують ані матеріальну, ані нематеріальну винагороду.
З однієї сторони, під матеріальними внесками та заслугами вони розуміють
час, приділений певній роботі, конкретні розробки та проекти тощо.
Нематеріальними внесками та заслугами, в основному, є інноваційні ідеї для
покращення робочого процесу, які часто залишаються ненагородженими, або ж
винагороду отримують інші люди. З іншої сторони, для цієї соціальнодемографічної групи, скоріше важливіша нематеріальна винагорода, ніж
матеріальне визнання їхніх внесків та заслуг. До прикладу, нематеріальна
винагорода для них означає, насамперед: визнання їхніх внесків та зусиль для
певної справи, похвала, що зможе їх мотивувати для подальшої діяльності.
Матеріальна винагорода включає кар’єрне зростання, фінансові виплати тощо.
Більшість респондентів, які вказували про порушення принципу
індивідуальних внесків та заслуг у професійній сфері, називали випадки
соціальної несправедливості щодо себе:
«Я зробив конкретну роботу, яка була. Показав це своєму співробітнику, і
вийшло так, шо зробив цю роботу він, а не я. Тобто, зробив це я, придумав як це
зробити. А для керівництва вийшло так, тобто, він перекрутив це так, шо
вийшло, шо зробив це він!» (Ігор, чоловік, 24 роки, Італія) [Додаток Г, с. 248].
Проте, частина із них вважають, що особисто вони порушували принцип
індивідуальних внесків та заслуг щодо своїх колег:
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«Я, в принципі, працював, робив корисну роботу. Знаєш, але я відчуваю, що
це було несправедливо, тому що за мене працювали, а винагороду у вигляді
більшого вільного часу та грошей, отримував я» (Дмитро, чоловік, 25 років,
Польща) [Додаток Г, с. 257].
У загальній/повсякденній сфері порушення принципу індивідуальних
внесків та заслуг, що сприяє виникненню почуття соціальної несправедливості,
пояснюється

респондентами

браком

розуміння

іншими

індивідами

персональних, вкладених зусиль у певну справу, або ж виникненням об’єктивних
обставин,

які

спричинили

позбавлення

відповідної

матеріальної

та

нематеріальної винагороди:
«Якісь звинувачення в чомусь, шо ти не зробив, або якесь розчарування в
справі до якої ти далеко йшов, до якоїсь мети. А тут халепа сталась якась, і
шось не пішло так, як тобі давалось» (Людмила, жінка, 23 роки, Польща)
[Додаток Г, с. 275].
Цікавим є результат щодо виникнення соціальної несправедливості у
сімейній сфері через ігнорування принципу індивідуальних внесків та заслуг. Це
вказували виключно жінки. На думку респонденток, члени їхніх сімей в Україні
недооцінюють їхні матеріальні та нематеріальні вклади, пережитий досвід, що
спричиняє виникненню непорозумінь та конфліктів:
«Люди, по правді, жінки недоїдають, недосипають в тому плані (…) шось
передати рідним. І з другої сторони, дуже часто не бачать ні подяки, ні віддачі
за ті їхні, як сказати українською, за ті їхні пожертви… Потім, сім’ї
розпадаються, з дітьми не мають контакту. Дуже часто, коли дітей
привозять сюди, діти потикають: «що ти мене залишила», «що ти думала про
себе», не пам’ятаючи, і може, фактично, не розуміючи, що то було зроблено для
них» (Оксана, жінка, 35 років, Італія) [Додаток Г, с. 338].
В інших сферах, де виникає соціальна несправедливість, принцип
індивідуальних внесків та заслуг набуває специфічного розуміння. До прикладу,
у моральній сфері порушення принципу індивідуальних внесків та заслуг
виникає часто через індивідуальні риси (суб’єктивність, упередженість,

136
зверхність тощо). Поява соціальної несправедливості у соціальній та політичній
сферах обґрунтовуються недоліками соціального законодавства в Україні, яке
мало б враховувати індивідуальні внески та заслуги протягом життя.
Інша група аргументацій соціальної несправедливості, грунтується на
порушенні «чистого» принципу чеснот. Молоді українські трудові мігранти
вважають, що недотримання принципу чеснот найчастіше призводить до
соціальної несправедливості у моральній сфері. Рідше – у політичній, сімейній,
загальній/повсякденній сферах та сфері соціальних взаємовідносин.
Порушення принципу чеснот у моральній сфері сприяє виникненню
соціальної несправедливості, яка характеризується брехнею, маніпуляціями,
нечесністю,

відсутністю

взаємопідтримки,

нещирістю,

самовпевненістю,

неповагою, обмеженням індивідуальної свободи, недовірою, марнославством
тощо.
«Несправедливість, в першу чергу, це коли тобі просто не довіряють…
Така честолюбність, людська схильність брехати, жага до грошей, жага до
слави, і просто-напросто, необачність і різні непередбачувані фактори» (Назар,
чоловік, 24 роки, Німеччина) [Додаток Г, с. 344; с. 345].
Молоді українські трудові мігранти згадували про порушення принципу
чеснот, яке призводить до соціальної несправедливості у політичній, сімейній,
загальній/повсякденній сферах та сфері соціальних взаємовідносин (проте,
обґрунтування соціальної несправедливості у цих сферах є зовсім нечастим).
Спільним чинником щодо виникнення соціальної несправедливості у цих сферах
є нівелювання таких чеснот як: чесність, правда, патріотизм, щирість, довіра
тощо.
Ще однією групою обґрунтування соціальної несправедливості є
порушення принципу рівності. Згідно із наративами молодих українських
трудових мігрантів, в основному, порушення принципу рівності призводить до
соціальної

несправедливості

взаємовідносин.

у

соціальній

сфері

та

сфері

соціальних
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Порушення принципу рівності у соціальній сфері проявляється в нерівних
шансах та можливостях для індивідів, у різному ставленні та установках інших
людей щодо них. Найчастіше «вроджені» характеристики сприяють виникненню
соціальної нерівності (стать, раса, соціальне походження). Рідше, такими є
«набуті» характеристики (соціальні статуси та позиції тощо):
«Вони ділять іноземців на нищесортних і американців – вищого сорту, що
мають всі права, можливо, навіть, чуть не Італія повинна западати перед
ними… І там, також, італійці: «що ті странієри понаїхали, стільки поляків
понаїхало». Хоча там, на тій території, ми всі були странієрами. Але вони всетаки вважають, що вони є хтось, а всі – понаїхали» (Наталя, жінка, 35 років,
Італія) [Додаток Г, с. 323].
«Соціальна несправедливість, шо люди взагалі народжуються з нерівними
соціальними шансами. І взагалі, ці соціальні статуси, шо в Україні, соціальні
статуси, шо все залежить від батьків, більшою мірою, все залежить від
батьків. Народився в сім’ї селянина – ніколи не станеш депутатом, малий шанс,
шо станеш депутатом. Народився в сім’ї бізнесмена – великий шанс, шо будеш
вчитися в Оксфорді» (Назар, чоловік, 24 роки, Німеччина) [Додаток Г, с. 344].
Зустрічаються

характеристики

соціальної

несправедливості

серед

соціально-демографічної групи молодих українських трудових мігрантів, як
порушення принципу дотримання прав та законів та принципу потреб.
Соціальна несправедливість найчастіше виникає у правовій та політичній
сферах через ігнорування принципу дотримання прав та законів. У цьому
випадку, соціальна несправедливість характеризується «неправильністю»
законів, згідно із якими, порушник/-ця отримує занадто м’яке покарання (до
прикладу,

призначення

домашнього

арешту

за

вбивство),

відсутність

відповідних контролюючих органів, які б призначали санкції порушнику/-ці. А
відтак, безкарність винних, застосування різних типів санкцій щодо однакових
порушень закону тощо.
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Згадування про порушення принципу дотримання прав та законів у
моральній, соціальній, економічній та загальній/повсякденній сферах є
поодинокими.
Основною сферою виникнення соціальної несправедливості через
порушення принципу потреб є соціальна сфера. Респонденти оцінюють як
несправедливе соціальне законодавство (в більшості випадків, у країні
перебування): особливості встановлення пенсійного віку та пенсійних витрат,
виплати при народженні дитини та ін.
Таким чином, було виділено п’ять груп аргументацій соціальної
несправедливості молодими українськими трудовими мігрантами, у яких
використовуються «чисті» принципи:
— група аргументацій, яка базується на принципі індивідуальних внесків
та заслуг;
— група аргументацій, яка базується на принципі чеснот;
— група аргументацій, яка базується на принципі рівності;
— група аргументацій, яка базується на принципі дотримання прав та
законів;
— група аргументацій, яка базується на принципі потреб.
Основним принципом обґрунтування соціальної несправедливості цією
соціально-демографічною групою є принцип індивідуальних внесків та заслуг.
Найчастіше молоді українські трудові мігранти пояснювали власне
розуміння соціальної несправедливості крізь призму моральної сфери. Також,
вказувалися

випадки

соціальної

несправедливості

у

професійній,

загальній/повсякденній, соціальній, політичній, сімейній, правовій, економічній
сферах та сфері соціальних взаємовідносин.
У процесі синтезу та аналізу отриманих даних, окрім «чистих» принципів
обґрунтування соціальної несправедливості, зустрічаються й «множинні»
принципи. «Множинні» принципи формуються на основі комбінації двох чи
більше «чистих» принципів при обґрунтуванні соціальної несправедливості чи
соціальної справедливості.
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Згідно із наративами молодих українських трудових мігрантів, було
окреслено такі «множинні» принципи соціальної несправедливості: принцип
індивідуальних внесків/заслуг – рівності, принцип індивідуальних внесків/заслуг
– дотримання прав та законів, принцип чеснот – дотримання прав та законів,
принцип чеснот – принцип потреб.
Основним

«множинним»

принципом

пояснення

соціальної

несправедливості є принцип індивідуальних внесків/заслуг – рівності. Цей
принцип характеризується неоднаковим (стереотипним, нетолерантним чи
суб’єктивним) ставленням до індивідів, незважаючи на їхні персональні внески,
заслуги чи перешкоджання певному вчинку чи справі:
«Випадок, навіть сьогодні. Я зайшла в автобус. Я зайшла, сіла біля водія...
І потім зайшло двоє негрів, і водій каже: «Дістали вже ті негри». Я кажу: «Що
таке? Що сталося?». «Вони квитка не пробили». Значить квиток пробивається,
є хтось, хто має абонемент місячний, а є хтось, хто має квиток. Відповідно,
він заходить, то він має пробивати той квиток, якщо він не має абонементу.
«Ну, я ж також не пробила, ви ж мене не спитали, чи я маю абонемент чи ні».
«Нє, ну ти то таке». Може, він мене спочатку з італійкою сплутав, може і не
сплутав – того не знаю. «Але ти – то таке. А вони квитка не пробили». Кажу:
«Вибачте, але ж ви не знаєте, чи я маю квиток, чи ні»» (Мар’яна, жінка,
29 років, Італія) [Додаток Г, с. 322].
Задля того, щоб визначити якими є особливості уявлень про соціальну
несправедливість молодих українських трудових мігрантів, ми порівняємо
спільні та відмінні характеристики основних принципів та сфер пояснення
соціальної несправедливості із уявленнями української молоді без міграційного
досвіду.
Молодь, яка не мала досвіду трудової міграції найчастіше пояснює
виникнення

соціальної

несправедливості

порушенням

двох

принципу чеснот та принципу індивідуальних внесків та заслуг.

принципів:
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Порушення принципу чеснот найчастіше призводить до виникнення
соціальної несправедливості у моральній сфері. Рідше – в сфері соціальних
взаємовідносин, особистісній та політичній сферах.
Зосереджуючись на соціальній несправедливості як порушення принципу
чеснот у моральній сфері, варто підкреслити, що молодь без досвіду трудової
міграції, як і молоді українські трудові мігранти, вважають, що недовіра,
підлість, брехня, невдячність, нещирість, небажання порозуміння та ін.
призводить до появи соціальної несправедливості:
«Нерозуміння, також, неввічливість… несправедливо… Просто добро,
яке ти комусь робиш, навіть не сприймають це добро. Я не кажу, навіть про
те, що вони не віддають добром, добро добром, а вони просто навіть не хочуть
сприймати, пропускають повз» (Адріан, чоловік, 21 рік, Львів) [Додаток Д,
с. 449].
Інший принцип пояснення соціальної несправедливості – принцип
індивідуальних внесків та заслуг, найчастіше порушується у професійній сфері,
згідно із наративами. Як і в молодих українських трудових мігрантів, у молодої
підгрупи порівняльної групи, індивідуальні внески/заслуги та винагороди можна
поділити на матеріальні та нематеріальні. У цьому випадку, соціальна
несправедливість характеризується упередженістю, суб’єктивністю, брехнею,
плагіатом тощо:
«Несправедливість – це, коли ти зробив якусь роботу, а інша людина
присвоїла це собі...» (Тетяна, жінка, 24 роки, Львів) [Додаток Д, с. 463].
Також, виникнення соціальної несправедливості через ігнорування
принципу

індивідуальних

внесків

та

заслуг

зустрічається

в

загальній/повсякденній сфері. Типовими твердженнями у цих випадках є
переконання в тому, що винагороди чи санкції повинні бути прямо
пропорційними до затрачених зусиль й внесків, про яку б сферу соціальної
реальності не йшлося:
«Несправедливість – це те, коли ти ідеш до чогось та прикладаєш до того
зусиль, і в тебе не получається в ряду, в ряд якихось там суб’єктивних або
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об’єктивних причин, та. А в людини, яка не дуже до цього приклалась,
получається, так. Несправедливість – це те, коли немає віддачі від того, від
твоїх вкладень» (Юрій, чоловік, 23 роки, смт. Розділ, Львівська область)
[Додаток Д, с. 440].
Решту, три «чистих» принципи (принцип дотримання прав та законів,
принцип рівності та принцип потреб) є другорядними в обґрунтуванні соціальної
несправедливості молоддю, яка не мігрувала із метою працевлаштування.
До прикладу, респонденти вказували про виникнення соціальної
несправедливості при порушенні принципу дотримання прав та законів у
політичній, правовій, професійній сферах та сфері соціальних взаємовідносин.
Загальним для усіх цих пояснень є обґрунтування соціальної несправедливості
як порушення юридичних документів різного рівня (державного, регіонального
міжнародного): незаконне паркування, силовий розгін протестуючих студентів
на Майдані у листопаді 2013 року, анексія Криму Росією у 2014 році та ін.
Про порушення принципу рівності вказували лише у трьох сферах:
правовій, професійній та загальній/повсякденній. Соціальна несправедливість
визначається як соціальна, правова, статусна, політична нерівність, спричинена
суб’єктивними (в основному, через людський фактор) чи об’єктивними
(законодавство, «вроджені» нерівності) чинниками: закони Трудового кодексу
України, які стимулюють виникнення гендерної нерівності, неоднакове
відношення керівництва до співробітників із різними соціальним статусом тощо.
Соціальну несправедливість як порушення принципу потреб, молодь без
міграційного досвіду обґрунтовувала тільки у соціальній сфері. Йшлося про
відсутність умов, які б сприяли соціальній інклюзії старших людей чи людей із
особливими

потребами,

які

спричиняють

виникнення

соціальної

несправедливості. Проте, ці умови повинні створюватися як «зверху» (завдяки
державним програмам), так і «знизу» (через виховання в собі та в навколишніх
людях почуття розуміння потреб інших людей).
Згідно із проведеними інтерв’ю із молоддю без досвіду трудової міграції,
основною сферою прояву соціальної несправедливості є професійна (навчання
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чи

робота).

До

основних

загальну/повсякденну.

сфер

Однозначно,

можна

віднести

другорядними

моральну

сферами

та

існування

соціальної несправедливості є політична, правова, соціальних взаємовідносин,
соціальна та особистісна.
Як зазначалося вище, молодь, яка не мала досвіду трудової міграції
здебільшого обґрунтовує соціальну несправедливість принципом чеснот та
принципом індивідуальних внесків та заслуг. Саме ці два принципи однаковою
мірою представлені у «множинних» принципах в комбінації із іншими
принципами. Основними «множинними» принципами, які нам вдалося
окреслити, є принцип індивідуальних внесків/заслуг – дотримання прав та
законів й принцип чеснот – рівності.
Виникнення

соціальної

несправедливості

через

ігнорування

«множинного» принципу індивідуальних внесків/заслуг – дотримання прав та
законів характеризується ігноруванням діючого законодавства, яке призводить
до отримання невідповідних винагород чи санкцій за вчинення певної дії. До
прикладу:
«Несправедливість – це…, коли прописано шо от ти, наприклад, двадцять
раз, і тобі за це, там не двадцять раз, там сорок раз, ти сорок раз здав кров, і
ти получаєш за це донора, почесного донора. Одна людина здала двадцять раз, і
получила почесного донора. А інша людина вже здала сорок п’ять раз, але їй не
дали почесного донора. Тобто, коли це є обхід правила» (Роман, чоловік, 19 років,
Львів) [Додаток Д, с. 473].
Згідно із сенсом, який закладають респонденти у «множинний» принцип
чеснот

–

рівності,

сама

рівність

є

цінністю.

Дотримання

рівності

супроводжується застосуванням певних чеснот у різних сферах взаємодій
(повага, розуміння, законослухняність, взаємопідтримка тощо). Згідно цього
принципу, соціальна несправедливість виникає через ігнорування моральних
чеснот певними індивідами, в той час, отримуючи особисто, чи сприяючи іншим
отримати користь від цього. Створюючи, таким чином, нерівність між
індивідами.
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Визначаючи особливості уявлень про соціальну несправедливість молодих
українських трудових мігрантів, варто наголосити про загальну схожість їхніх
уявлень із уявленнями про соціальну несправедливість української молоді, яка
не мала досвіду трудової міграції.
По-перше, двома основними принципами обґрунтування соціальної
несправедливості для цих двох груп молоді є принцип чеснот та принцип
індивідуальних внесків та заслуг.
По-друге, респонденти із цих соціально-демографічних груп пояснюють
соціальну несправедливість, послуговуючись не лише «чистими» принципами,
але й «множинними» принципами. «Множинні» принципи пояснення соціальної
несправедливості для двох груп молоді – це комбінація, насамперед, принципу
чеснот та принципу індивідуальних внесків та заслуг із іншими «чистими»
принципами.
По-третє, однозначно другорядним принципом обґрунтування соціальної
несправедливості молоддю є принципі потреб.
Проте, окрім подібностей в уявленнях про соціальну несправедливість
української молоді із досвідом трудової міграції та без досвіду трудової міграції,
можна визначати такі особливості уявлень саме молодих українських трудових
мігрантів:
— основна група обґрунтування соціальної несправедливості базується на
принципі індивідуальних внесків та заслуг. Внески/заслуги та винагороди
можуть бути матеріальними та нематеріальними. Основною сферою порушення
принципу індивідуальних внесків та заслуг є професійна сфера;
— незважаючи на те, що соціальна несправедливість (через порушення
основного принципу соціальної справедливості молодих українських трудових
мігрантів – принципу індивідуальних внесків та заслуг) виникає у професійній
сфері, все ж таки, більшість обґрунтувань соціальної несправедливості входили
у рамки моральної сфери, де переважає репрезентація важливості дотримання
принципу чеснот. Соціальна несправедливість у моральній сфері розуміється як
нечесність, брехня, нещирість, недовіра, недоброзичливість, заздрість тощо.
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Дві попередні особливості уявлень про соціальну несправедливість дають
змогу стверджувати про надійність та валідність основної тези теорії
множинності сфер справедливості M. Walzer, відповідно до якої у певних сферах
соціальної реальності переважають певні принципи соціальної справедливості.
Згідно із нашими результатами, принцип чеснот домінує у моральній сфері.
Проте, окреслення «множинних» принципів може свідчити про «множинність
принципів соціальної справедливості» у «множинних сферах соціальної
реальності». Тобто, у певних сферах соціальної реальності переважає не лише
один конкретний принцип соціальної справедливості, а комбінації із кількох
принципів, які характеризуються мікро (оцінка соціальної справедливості через
характерні цінності, принципи, норми) та макровимірами (обґрунтування
соціальної справедливості через «правильні» норми функціонування різних
соціальних інститутів, соціальних структур та соціальних організацій). До
прикладу:
— «множинні» принципи формуються на основі комбінації двох основних
принципів обґрунтування соціальної несправедливості молодими українськими
трудовими мігрантами (принципом індивідуальних внесків та заслуг та
принципом чеснот) із іншими «чистими» принципами. Основним «множинним»
принципом є принцип індивідуальних внесків/заслуг – рівності. «Множинний»
принцип індивідуальних внесків/заслуг – рівності характеризується не тільки
множинністю принципів (принципу індивідуальних внесків/заслуг та принципу
рівності),

але

й

множинністю

сфер

(професійна,

політична,

загальна/повсякденна, соціальних взаємин). Не можна чітко виділити конкретну
сферу соціальної реальності, де для обґрунтування соціальної несправедливості
використовується «множинний» принцип індивідуальних внесків/заслуг –
рівності.
Далі, ми

будемо визначати

особливості

уявлень

про

соціальну

несправедливість зрілих українських трудових мігрантів (36 років та старші).
Для цієї дослідницької групи чітко характерний один «чистий» принцип
пояснення соціальної несправедливості – принцип чеснот.
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Ігнорування

принципу чеснот

в

переважній

більшості

провокує

виникнення соціальної несправедливості у моральній сфері. У цьому випадку,
соціальна несправедливість визначається як брехня, обман, зрада, злість,
приниження людської гідності, завдання морального болю, корисливість,
неповага. До прикладу, типова цитата:
«Брехня, брехня – це є. Це вбиває мене. Брехня – це для мене, коли людина
обманює, це для мене, то цей, я проти того, шоб обманом… Я ніколи жінці, для
мене сім’я – це головне. Я жінці не зраджував» (Микола, чоловік, 55 років,
Англія) [Додаток Г, с. 405].
Порушення принципу чеснот для визначення соціальної несправедливості
використовують ще тільки у сфері соціальних взаємовідносин. Приклади
соціальної несправедливості у сфері соціальних взаємовідносин окреслюють
етичні норми поведінки у взаємовідносинах із іншими людьми («В мене було
таке, шо говорили одне, а то зовсім було друге, зовсім не то, шо напліткували.
То несправедливий випадок був, тому шо та людина прийняла ті, шо пліткували
за правду, а не то, шо я їй говорила, ту правду, розумієте. То для мене головне –
справедливо. Повірила тій людині шо, а пізніше перепрошувала і просила
пробачення» (Ганна, жінка, 39 років, Польща) [Додаток Г, с. 377]). При цьому
наголошується про важливість поводження із іншими, так, якби хотілося, щоб
поводилися із тобою.
Можна зустріти ще такі групи аргументацій соціальної несправедливості
зрілими українськими трудовими мігрантами як: група, де використовується
принцип індивідуальних внесків та заслуг; принцип дотримання прав й законів;
принцип рівності; й подекуди група аргументацій, де застосовується принцип
потреб.
Принцип індивідуальних внесків та заслуг використовується у професійній
сфері, інколи – у моральній, загальній/повсякденній та національній сферах.
Насамперед,
індивідуальних

соціальна
внесків

несправедливість,
та

заслуг,

при

порушенні

презентується

як

необ’єктивність, стереотипізація інших індивідів, обман тощо.

принципу

упередженість,
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Визначення

національної

сфери

при

обґрунтуванні

соціальної

несправедливості приманне лише цій соціально-демографічний групі. Зрілі
українські трудові мігранти наголошували, що зіткнулися із упередженими,
суб’єктивними оцінками та ставленнями до себе, як до представників
національної групи. Ці оцінки та ставлення включали уявлення про стилі
поведінки, які насправді, на думку респондентів, непритаманні українцям і
базуються на незрозумілих факторах:
«Я приїхав в Англію, мене приймали як такого, мене приймали такого, як
росіянина. От, я і не був українцем. Я доказував, шо я – українець. Мене приймали
як росіянина – алкоголіка, туніядца. Для мене, то було вбивство. Я всьо життя,
який працював, який знав, шо я українець і доказував, оце для мене було, це
гнітило в Англії. Кажуть: «Ти є руський, ти – росіянин, значить ти…». Я кажу:
«Я – українець». «Нє, ти – росіянин. Це є туніядець, це алкоголік» (Микола,
чоловік, 55 років, Англія) [Додаток Г, с. 405].
На думку респондентів із цієї групи, ігнорування принципу дотримання
прав та законів призводить до соціальної несправедливості у багатьох сферах:
соціальній, правовій, політичній, економічній та загальній/повсякденній. Зрілим
українським трудовим мігрантам притаманне протиставлення дієвості прав та
законів в різних сферах соціальної реальності у країнах їхнього перебування із
пануванням

беззаконня,

пошуку

дотримання

юридичних

постанов

«обхідних»
в

Україні.

шляхів

задля

уникнення

Прикладами

соціальної

несправедливості через порушення принципу дотримання прав та законів в
Україні проявляється в таких явищах як корупція, юридична тяганина,
порушення законодавства на різних рівнях (індивідуальному, локальному,
державному, міжнародному), «створення законів, які є зручними не для
громадян, а для можновладців» тощо.
Нівелювання принципу рівності каталізує соціальну несправедливість в
професійній та соціальних сферах. Згідно із уявленнями зрілих українських
трудових мігрантів, соціальна несправедливість набуває форми нерівності. Якщо
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точніше, то національної, соціальної, статусної нерівності, яку часто хочуть
підкреслити роботодавці-іноземці у країні перебування:
«Несправедливого, то точно, то як я приїхала в Італію, і подивилася як, як
відносяться італійці до наших людей. Якшо ти себе тут почуваєш якоюсь
повноцінною людиною, ти приїжджаєш туда, я, як перший раз приїхала, я не
могла подумати, шо вступала в таке місце, шо там дійсно такі, як то кажуть,
тільки дивилися колись в фільмах, шо є служанки. І ти попадаєш в сім’ю, маєш
їм прислуговувати» (Олена, жінка, 51 рік, Італія) [Додаток Г, с. 410].
Поява соціальної несправедливості через порушення принципу потреб
зустрічається лише у соціальній сфері в Україні (відсутність пільгових програм
по соціальному захисту та медичному забезпеченню для людей із особливими
потребами, пенсіонерів).
Усі названі респондентами випадки стосувалися створення соціально
несправедливої ситуації щодо них самих. Тоді як молоді українські трудові
мігранти

кілька

разів

вказували

на

випадки

виникнення

соціальної

несправедливості, спричиненої ігноруванням певних принципів ними самими.
Основною сферою виникнення соціальної несправедливості, відповідно до
уявлень зрілих українських трудових мігрантів, є моральна сфера. Це корелює із
вищевизначеною

специфікою

цієї

соціально-демографічної

групи

обґрунтовувати соціальну несправедливість порушенням принципу чеснот, який
є, як виявилося, основним у моральній сфері. Менш часто соціальна
несправедливість

асоціюється

із

порушенням

різних

принципів

у

загальній/повсякденній, соціальній, професійній сферах та сфері соціальних
взаємовідносин, правовій, політичній, економічній та національній сферах.
Окрім «чистих» принципів обґрунтування соціальної несправедливості,
зрілі українські трудові мігранти використовують й «множинні» принципи. Такі
як: принцип індивідуальних внесків/заслуг – чеснот, принцип індивідуальних
внесків/заслуг – дотримання прав та законів, принцип дотримання прав та
законів – чеснот, принцип дотримання прав та законів – потреб, принцип
індивідуальних внесків/заслуг – чеснот – рівності. «Множинні» принципи
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використовувалися респондентами для пояснення соціальної несправедливості
тільки у двох сферах: професійній та соціальних взаємовідносин.
Соціальна несправедливість при порушенні «множинного» принципу
індивідуальних внесків/заслуг – чеснот розуміється як невідповідна відплата за
власні дії та вчинки, яка супроводжується неетичним поводженням (образами,
брехнею, маніпуляціями, фізичним насиллям тощо):
«Взагалі, там багато таких випадків було, шо там поступили з тобою
дуже несправедливо. Вигнали вночі з хати, не заплатили тобі, і ти не маєш куда
дітися, ні вертатися додому, ні знати, шо дальше робити… » (Олена, жінка,
51 рік, Італія) [Додаток Г, с. 410].
Натомість, уявлення про соціальну несправедливість зрілих українців, які
не мали досвіду трудової міграції найчастіше репрезентуються порушеннями
двох принципів: принципу чеснот (який є основним при обгрунтуванні
соціальної несправедливості зрілими українськими трудовими мігрантами) та
принципу дотримання прав та законів.
Якщо про виникнення соціальної несправедливості через порушення
принципу чеснот можна чітко говорити саме у моральній сфері (інколи
наводяться приклади із професійної сфери та сфери соціальних взаємовідносин),
то принцип дотримання прав та законів репрезентується у різних сферах
соціальної реальності (правова, економічна, загальна/повсякденна, соціальна та
професійна), де все ж таки, правова сфера є основною.
Як й інші досліджувані соціально-демографічні групи, зрілі українці, які
не мали досвіду трудової міграції, розуміють соціальну несправедливість при
порушенні принципу чеснот як нечесність, брехня, неповага, заздрість,
нещирість, ігнорування загальнолюдських цінностей, приниження тощо. Типова
цитата:
«Несправедливість – то, коли людина є фальшива, коли людина заздрить,
коли не має співчуття до другого. То є всьо фальшивість, то є
несправедливість… Поважати людей потрібно…, не зневажати» (Анна, жінка,
87 років, Львів) [Додаток Д, с. 520].
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Соціальна несправедливість, яка виникає через нівелювання принципу
дотримання прав та законів, насамперед, стосувалася самих респондентів.
Найчастіше чиновники, роботодавці та політики, на думку цієї соціальнодемографічної групи, порушують принцип дотримання прав та законів. Це
призводить до порушення соціальних та загальних прав, прав людини,
виникнення економічних злочинів (хабарництва, корупції тощо):
«Справедливість – несправедливість. От, навіть, взяти зараз ті
корупційні дії всі, що відбуваються, несправедливе ставлення суддів, цієї всієї
корупції, що в державі. Скільки часу пройшло після Майдану? А ще навіть не
засудили тих, які винні були в страті студентів і всіх інших людей.
Несправедливість ще існує в всій тій системі» (Галина, жінка, 57 років, Львів)
[Додаток Д, с. 535].
Зрілі українські трудові мігранти, також, вважають, що соціальна
несправедливість виникає при порушенні принципу індивідуальних внесків та
заслуг. Згідно із їхніми уявленнями, основна кількість цих порушень
відбуваються у професійній сфері, інколи – у правовій, загальній сферах та сфері
соціальних взаємовідносин. У такому випадку, соціальна несправедливість має
узагальнене розуміння отримання результату, який не відповідає індивідуальним
намаганням та зусиллям, які мають як матеріальний, так й нематеріальний
характер.
Згідно із наративами респондентів, усі випадки виникнення соціальної
несправедливості через ігнорування принципу індивідуальних внесків та заслуг
стосувалися їх самих:
«Ми зараз переходимо на роботі на іншу систему там праці. І в нас працює
чотири чоловіка. І я себе рахую, в принципі, одним із спеціалістів. І коли замість
мене посилають якусь соплячку, я теж поїду, але вона чомусь їде пріоритетно
перша. І коли я почала з менеджером виясняти, чому це так, «бо я собі так
придумав». Я рахую, шо то несправедливо, для мене це було. Мені то не
сподобалося. В мене, по-перше, більше досвіду, по-друге, я довше від неї
працюю…» (Надія, жінка, 54 роки, Львів) [Додаток Д, с. 501].
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Інколи зрілі українці без досвіду трудової міграції пояснюють соціальну
несправедливість як порушення принципу потреб. До принципу рівності вони й
взагалі не звертаються.
Про порушення принципу потреб йшлося в економічній та професійній
сферах. У таких випадках соціальна несправедливість асоціюється із
ігноруванням й байдужістю роботодавців, продавців, чиновників. Тобто,
представників тих соціальних інститутів, які надають різні послуги чи
забезпечують потреби індивідів. Ігнорування й байдужість виникає, насамперед,
через відсутність відповідного контролю та санкцій щодо них.
Найчастіше уявлення про соціальну несправедливість українців, які не
мали досвіду трудової міграції, репрезентуються у моральній сфері. Рідше в
інших сферах: у професійній, правовій, економічній, загальній/повсякденній,
соціальній та у сфері соціальних взаємовідносин. Політична сфера взагалі не
згадується.
Як й інші дослідницькі групи, зрілі українці, які не мали досвіду трудової
міграції, пояснюють соціальну несправедливість не лише порушеннями
«чистих» принципів, але й репрезентують у своїх уявленнях «множинні»
принципи із комбінацій «чистих» принципів.
«Множинними» принципами уявлень про соціальну несправедливість
зрілих українців-немігрантів є принцип індивідуальних внесків/заслуг – чеснот,
принцип чеснот – потреб, принцип потреб – дотримання прав та законів,
принцип дотримання законів – чеснот – рівності, принцип індивідуальних
внесків/заслуг – дотримання прав та законів – рівності, принцип чеснот –
дотримання прав та законів – рівності.
Із усіх цих «множинних» принципів, ця дослідницька група, в основному,
використовує

для

пояснення

соціальної

несправедливості

принцип

індивідуальних внесків/заслуг – чеснот. Згідно із наративами респондентів, цей
принцип порушується лише у професійній сфері. Відповідно до уявлень
представників цієї соціально-демографічної групи, порушення принципу
індивідуальних внесків/заслуг – чеснот призводить до соціально несправедливих
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ситуацій, коли індивід не отримує матеріальну чи нематеріальну винагороду,
відповідно до власних заслуг чи внесків через суб’єктивні та упереджені оцінки
керівництва

та

співробітників,

які

супроводжуються

приниженням,

розповсюдженням пліток, нещирістю тощо:
«Один раз учні написали, типу учні, написали, шо: «Просимо, просимо,
забрати з нашої школи таку, то таку-то вчительку. Тому що вона багато
вимагає, а ми не хочемо, а ми не розуміємо англійської мови». І я, принесли мені
цю анонімку. І я тут же, знаєш, в мене дуже розвинене відчуття, я дуже можу
зразу вирахувати в таких екстремальних ситуаціях хто... Я пішла в клас, і так
кажу: «Іди сюда. Хто сказав?». І учень розгубився, і каже: «То мене директор
попросив». Я до директора, кажу: «Шо то є таке? Ви не можете мені в очі
сказати?». «Я нє, нє».… цей авторитет дуже важко заробляла. Я дуже важко.
Я не прийшла по протекції. Я прийшла просто, як от молодий спеціаліст, який
закінчив ВУЗ. І я свою роботу дуже важко, важко відвойовувала» (Зеновія,
жінка, 56 років, смт. Розділ, Львівська обл.) [Додаток Д, с. 512].
Описавши

основні

принципи

та

сфери

уявлень

про

соціальну

несправедливість серед зрілих українських трудових мігрантів та українців, які
не мали досвіду трудової міграції, можна визначити такі характеристики, що для
них є спільними:
—

в основному, соціальна

несправедливість

обґрунтовується

як

порушення принципу чеснот, який переважає у моральній сфері соціальної
реальності;
—

принцип

потреб

є

другорядним

при

поясненні

соціальної

несправедливості цими дослідницькими групами;
— основним «множинним» принципом, порушення якого призводить до
соціальної несправедливості, є принцип індивідуальних внесків/заслуг – чеснот.
Основною сферою нівелювання цього принципу є професійна сфера.
Окрім спільних характеристик, які переважають при порівнянні уявлень
цих соціально-демографічних груп, нам вдалося виявити й певні особливості
уявлень про соціальну несправедливість зрілих українських трудових мігрантів.
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По-перше, основним принципом для зрілих українських трудових
мігрантів, ігнорування якого призводить до соціальної несправедливості, є
принцип чеснот. Порушення цього принципу найбільш характерне моральній
сфері.

Натомість інша, «спарингова» дослідницька група репрезентує два

основних принципи (принцип чеснот та принцип дотримання прав та законів).
По-друге, другорядність принципу дотримання прав та законів можна
пояснити відсутністю порушень законів та прав у повсякденному житті під час
трудової міграції. Проте, зрілі українські трудові мігранти схильні порівнювати
ситуації порушення принципу дотримання прав та законів в Україні, які
спричиняють

соціальну

несправедливість,

із

існуванням

соціальної

справедливості у країні призначення, зокрема, завдяки застосуванню принципу
дотримання прав та законів.
По-третє, зрілі українські трудові мігранти виділяють окрім усіх інших
сфер, національну сферу, у якій виникає соціальна несправедливість через
недотримання принципу рівності. Цей тип соціальної несправедливості, згідно із
наративами респондентів, виникає у країні перебування, і проявляється у
національній, соціальній чи статусній нерівності.
По-четверте, основні «множинні» принципи обґрунтування соціальної
несправедливості формуються завдяки комбінації принципу індивідуальних
внесків та заслуг із іншими принципами. Принцип індивідуальних внесків/заслуг
– чеснот для цієї дослідницької групи є основним. Цей принцип пояснює
справедливість у професійній сфері та сфері соціальних взаємовідносин. Це
слугує

підтвердженням

вищезазначеного

твердження,

що

окреслення

«множинних» принципів при обґрунтуванні соціальної несправедливості
визначає множинність принципів соціальної несправедливості/справедливості у
множинних сферах соціальної реальності.
Робоча гіпотеза дослідження, яка стосувалася особливостей уявлень про
соціальну несправедливість серед українських трудових мігрантів частково
спростувалася.
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Ми припускали, що в уявленнях про соціальну несправедливість не буде
суттєвих відмінностей між молодими та зрілими трудовими мігрантами із
України. Для обох дослідницьких груп виявилося недостатньо принципів
соціальної справедливості, виділених D. Miller у його теорії. Окрім, принципів
потреб, індивідуальних внесків та заслуг, дотримання прав й законів, базуючись
на репрезентаціях уявлень респондентів, ми додали принцип рівності й принцип
чеснот. Ці п’ять принципів соціальної справедливості ми назвали «чистими»
принципами.
Окрім цього, в процесі аналізу та синтезу отриманих даних, ми додали до
виділених спочатку, інші сфери соціальної реальності. Першопочатково було
виділено моральну, соціальну, правову, політичну, економічну та професійну
сфери.

Пізніше

додались:

загальна/повсякденна,

сімейна,

надприродна,

національна сфери та сфера соціальних взаємовідносин.
Згідно із отриманими результатами, вдалося виявити, що уявлення про
соціальну несправедливість є досить типовими у молодих мігрантів та молодихнемігрантів, й відмінними від уявлень зрілих мігрантів та зріліх немігрантів, які
також мають багато подібностей.
Основним

принципом

обґрунтування

соціальної

несправедливості

молодими українськими трудовими мігрантами є порушення принципу
індивідуальних внесків та заслуг, яке найчастіше проявляється у професійній
сфері. Натомість, зрілі українські трудові мігранти пояснюють соціальну
несправедливість як ігнорування принципу чеснот, що виникає у моральній
сфері. Особливістю останніх є виділення національної сфери, де виникає
соціальна несправедливість щодо них, як представників національної групи у
країні перебування, зазвичай, через нівелювання принципу рівності.
Cпільними характеристиками уявлень про соціальну несправедливість
серед молодих та зрілих українських трудових мігрантів, є розуміння соціальної
несправедливості як порушення певних принципів у моральній сфері. Найрідше
ці

дві

дослідницькі

групи

недотримання принципу потреб.

розуміють

соціальну

несправедливість

як
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Аналіз та синтез отриманих даних вказав на те, що індивіди обґрунтовують
соціальну несправедливість не лише як порушення певних «чистих» принципів
(принцип потреб, принцип індивідуальних внесків та заслуг, принцип
дотримання прав та законів, принцип рівності, принцип чеснот), але комбінують
між собою два чи більше «чистих» принципи, утворюючи «множинні»
принципи.
Основним

«множинним»

принципом

пояснення

соціальної

несправедливості молодими українськими трудовими мігрантами є принцип
індивідуальних внесків/заслуг – рівності. Згідно із їхніми уявленнями, в
основному,

цей

принцип

порушується

у

професійній,

політичній,

загальній/повсякденній сфері та сфері соціальних взаємовідносин.
Натомість, згідно із уявленнями зрілих українських трудових мігрантів,
основним «множинним» принципом пояснення соціальної несправедливості є
принцип індивідуальних внесків/заслуг – чеснот. Ігнорування цього принципу
призводить до соціальної несправедливості у професійній сфері та сфері
соціальних взаємовідносин.
Згідно

із

результатами

дослідження

уявлень

про

соціальну

несправедливість українських трудових мігрантів, частково підтвердилися
основні тези теорії «множинності сфер соціальної справедливості» М. Walzer. До
прикладу, у правовій сфері соціальної реальності найчастіше ігнорується
принцип дотримання прав та законів, що спричиняє виникнення соціальної
несправедливості. А у моральній сфері – найчастіше порушується принцип
чеснот.
Проте,

виникнення

соціальної

несправедливості

спричиняється

й

порушеннями певних принципів соціальної справедливості у різних сферах
соціальної реальності.
Окрім цього, відповідно до уявлень українських трудових мігрантів,
соціальна несправедливість обґрунтовуються водночас засадами двох чи більше
«чистих» принципів, утворюючи так звані «множинні» принципи соціальної
справедливості. Соціальна несправедливість, через порушення «множинних»
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принципів, виникає у множинних сферах соціальної реальності. Таким чином,
можна говорити, що у випадку використання «множинних» принципів, уявлення
про соціальну несправедливість репрезентуються у множинних сферах
соціальної реальності.
Також, результати дослідження дали змогу спостерігати вікову динаміку
використання принципів соціальної справедливості, та їхнє застосування у
певних сферах соціального буття. Про це свідчать відмінності між молодими та
зрілими трудовими мігрантами, означені вище.

3.2.2 Порівняння уявлень про соціальну справедливість

Розглянувши особливості уявлень про соціальну несправедливість серед
українських трудових мігрантів, ми зможемо глибше проаналізувати їхні
уявлення про соціальну справедливість. Для цього ми застосовуватимемо
аналогічну схему аналізу, як й щодо вивчення соціальної несправедливості.
Отож, першими ми розглянемо уявлення молодих українських трудових
мігрантів про соціальну справедливість.
Основна група аргументацій соціальної справедливості молодими
українськими трудовими мігрантами базувалася на принципі індивідуальних
внесків та заслуг. У загальному, соціальна справедливість – це отриманий
результат за певні зусилля та внески чи їхню відсутність у певній сфері.
Основною сферою обґрунтування соціальної справедливості через
принцип індивідуальних внесків та заслуг є загальна/повсякденна сфера. У таких
випадках в уявленнях респондентів, соціальна справедливість має узагальнений
характер щодо специфіки обміну або розподілу винагород чи санкцій, відповідно
до індивідуальних внесків та заслуг. До прикладу, типова цитата:
«Це, коли людина отримує те, чого вона заслужила. Але це може
трактуватися в обох випадках. Тобто, людина могла заслужити собі зло – і це
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буде справедливо. Але людина, також, могла заслужити добро, і їй це дають – і
це також справедливо» (Марта, жінка, 22 роки, Польща) [Додаток Г, с. 293].
Окрім загальної/повсякденної сфери, достатньо часто молоді українські
трудові

мігранти

пояснюють

соціальну

справедливість

як

принцип

індивідуальних внесків та заслуг, прикладами із професійної та моральної сфер.
Зустрічаються

інтерпретації

соціальної

справедливості

цією

соціально-

демографічною групою через принцип індивідуальних внесків та заслуг у
правовій, політичний, економічній сферах та сфері соціальних взаємовідносин.
Принцип індивідуальних внесків та заслуг взагалі не застосовується для
соціальної та сімейної сфер.
У професійній сфері соціальна справедливість як дотримання принципу
індивідуальних внесків та заслуг, насамперед, інтерпретується як отримання
матеріальної (фінансові дивіденди, кар’єрне зростання, створення умов для
професійного розвитку) чи нематеріальної (подяка, визнання професійних
досягнень тощо) винагороди за індивідуальну працю:
«Дівчинка, яка має повернутись до нас на роботу, вона пропрацювала на
даному ринку два з половиною роки. І перед тим як вона пішла від нас, в неї була
ціль, що вона стане керівником на цьому ринку. Після того як вона звільнилася,
їй запропонували повернутися. І я вважаю, шо оце, з тих остатніх, оце і є
прикладом того, шо людина на то заслуговує, і її тут не поставили когось там
іншого, а от, власне, її» (Стефанія, жінка, 27 років, Польща) [Додаток Г, с. 272273].
У

моральній

сфері

принцип

індивідуальних

внесків

та

заслуг

репрезентується у наборі моральних якостей, якими має володіти індивід, та які
він має використовувати у соціальних взаємодіях. Саме практичне використання
цих моральних якостей має стимулювати реципрокність, згідно із якою, під час
соціальних взаємодій із індивідом будуть поводитися аналогічним чином із
застосуванням цих самих чеснот. Типова цитата:
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«Справедливість – це, коли ти робиш так само, то буде якась
самовіддача. Якщо ти робиш справедливо, говориш чесно, то до тебе будуть
так само справедливо» (Юрій, чоловік, 23 роки, Іспанія) [Додаток Г, с. 262].
Окрім цього, дотримання соціальної справедливості у моральній сфері, яка
базується на принципі індивідуальних внесків та заслуг, на думку молодих
українських трудових мігрантів, викликає емоції, які впливають на оцінку
соціальної справедливості й на подальшу поведінкову діяльність:
«Людина, коли вона щось робить і відчуває, що інші люди по відношенню
до неї конкретні дії, наприклад, віднеслися справедливо, для неї – це маленьке
емоційне піднесення. Можливо, вона не відчуває того, не розуміє цього
раціонально. Але підсвідомо, це всеодно є стимул, стимул до подальшого
розвитку, робити якісь подальші дії. Бо якшо людину обманули, щось відбулось
не так, як вона хотіла, не задовольнилось її бажання у конкретній ситуації, то
це вже якесь, можливо, емоційне пригнічення, засмучується» (Ігор, чоловік,
24 роки, Італія) [Додаток Г, с. 249].
Інша

група

аргументацій

соціальної

справедливості

молодими

українськими трудовими мігрантами опирається на принцип чеснот.
Принцип чеснот абсолютно чітко викристалізовується у моральній сфері.
Лише

зрідка

у

сфері

соціальних

взаємовідносин,

сімейній

та

загальній/повсякденній сферах. Соціальна справедливість у моральній сфері
репрезентується через такі чесноти як: прозорість, правдивість, чесність,
піклування,

рівне

ставлення

до

кожного,

порядність,

ввічливість,

відповідальність, повага, любов до ближнього, дотримування християнських
заповідей тощо. До прикладу, типова цитата:
«Справедливість – це якесь може бути піклування, може бути рівність ...,
чесність, правда» (Юрій, чоловік, 23 роки, Іспанія) [Додаток Г, с. 261].
Окрім цього, соціальна справедливість у такому розумінні – це система
цінностей, яка виховується сім’єю, державною та особисто індивідом. А також,
повинна проявлятися не тільки в установках, але й повсякденній діяльності:
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«Справедливость – это система ценностей, которую выстроили
политические институты в государстве, в котором ты живешь» (Жас, чоловік,
30 років, Італія, Туреччина) [Додаток Г, с. 245].
«Це треба виховувати з дитинства, справедливість. І подавати хороший
приклад. І я думаю, та, це найкращий варіант. Тоді вони будуть справедливо
ставитись до інших оточуючих» (Ольга, жінка, 24 роки, Англія, Канада)
[Додаток Г, с. 342].
«Тобто, взагалі, навіть як людина, як людина, шо людина говорить, шо
людина, і як тими своїми прикладами, взагалі, манерою поведінки показує себе. І
не просто словами, а на діях доказує, шо от, я так то. Справедливість для мене,
напевно, слідувати тим всім принципам, які люди можуть сказати і подавати
своїми діями, прикладами, словами і тому подібне» (Людмила, жінка, 23 роки,
Польща) [Додаток Г, с. 276].
Також, молоді українські трудові мігрнати обґрунтовують соціальну
справедливість через принцип дотримання прав та законів, принцип потреб,
принцип рівності.
В основному, соціальну справедливість як дотримання прав й законів,
репрезентують у правовій сфері. Інколи – у політичній, професійній,
загальній/повсякденній сферах та сфері соціальних взаємовідносин. Згідно цього
принципу, соціальна справедливість – це, насамперед, чітка законодавча база,
яка практично працює у різних сферах соціальної реальності, та не піддається
суб’єктивним інтерпретаціям та застосуванням за власним розсудом:
«Будь-яка система має свої правила. Якщо дотримуватись правил, не
може бути, як такої, несправедливості, я кажу в буквальному. І треба змінити
систему, її підкоректувати так, щоб не було тої несправедливості» (Роксолана,
жінка, 29 років, Італія) [Додаток Г, с. 329].
Молоді українські трудові мігранти зазначають, що існування соціальної
справедливості як дотримання прав й законів притаманне як українському
суспільстві, так й суспільству їхньої трудової міграції.
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«Останні вибори, які відбулися. Порівняно там за двадцять чотири роки
незалежності України. От тут якраз, коли більшість людей вважає, що вони
відбулися без брехні, без обману, відбулися, можна сказати, справедливо» (Ігор,
чоловік, 24 роки, Італія) [Додаток Г, с. 249] – приклад соціальної справедливості
як дотримання прав й законів у країні походження.
«Я мала проблеми з орендою офісу багато років. Тому, коли я попросила
вернути гроші, мені сказали: «Іди звідси, ти нічого не доб’єшся». Декілька років
тому, буквально два роки тому, прийшло рішення суду. Та людина повністю
компенсувала, фактично, набагато більше, в тому плані, що тоді я просила в
нього. Тобто, …, якісь соціальні важелі і закони, твої зобов’язання… щодо тебе
тут тобі гарантують» (Оксана, жінка, 35 років, Італія) [Додаток Г, с. 339] –
приклад соціальної справедливості у країні перебування.
Соціальна

справедливість

як

гарантування

реалізації

потреб,

репрезентуються молодими українськими трудовими мігрантами у соціальній
сфері (трапляються лише поодинокі приклади із політичної сфери). Згідно із
уявленнями респондентів, які обґрунтовують соціальну справедливість через
принцип потреб, існування умов та можливостей отримання середньої та вищої
освіти усіма індивідами, медичне забезпечення, соціальний захист та соціальні
гарантії для людей із особливими потребами, багатодітних сімей чи сиріт
повинні бути важливими компонентами забезпечення соціальної справедливості.
Типова цитата:
«Справедливість, також, коли людина після школи, там маючи якісь певні
кошти, може піти в університет на безкоштовне, або, навіть, в ту саму школу,
вона має шанс, принаймні там до десяти років чи до скількох там років пожити,
і отримати якісь знання. Тобто…, принаймні їй дається шанс вирватись з того
всього. Наприклад, там незабезпечена, так, вона, може в університеті, в сфері
свого розуму, та, використати шанс. Також, також справедливість» (Андрій,
чоловік, 26 років, країни ЄС, США) [Додаток Г, с. 281].
Соціально-демографічна група молодих українських трудових мігрантів,
обґрунтовуючи соціальну справедливість як забезпечення принципу рівності,
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найчастіше звертається до загальної/повсякденної сфери. Інколи, до моральної,
соціальної сфер та сфери соціальних взаємовідносин. У цьому випадку, згідно із
уявленнями респондентів, соціальна справедливість – це створення рівних умов
та рівного доступу до соціальних шансів та можливостей для усіх індивідів,
незалежно від статті, віку, раси, національності, фізичних можливостей тощо:
«Справедливість, несправедливість – це, коли в тебе є менше шансів на
щось. Допустим, там якісь привілеї, ніж в іншої людини неоднакової
національності чи раси» (Нестор, чоловік, 29 років, Австрія) [Додаток Г, с. 297].
Проте, ці респонденти зазначають, що незважаючи на те, що вони є
іноземцями у країні їхньої еміграції, громадяни тих країн є толерантними та
ввічливими із ними у щоденних комунікаціях:
«Я навіть ніколи себе не відчула якоюсь прибиральницею чи там якоюсь
найманкою… Зараз я розмовляю, можна сказати, недосконало, принаймні так,
шоб вони зі мною розмовляють, і всі мене розуміють... Я прихожу до них, до них
додому, я з ними можу попити кави, вони цікавляться Україною, вони
цікавляться тим всім» (Наталя, жінка, 35 років, Італія) [Додаток Г, с. 334-335].
Незважаючи на те, що основним принципом обґрунтування соціальної
справедливості молодими українськими трудовими мігрантами є принцип
індивідуальних внесків та заслуг, все ж таки, основною сферою соціальної
реальності, де репрезентуються уявлення про соціальну справедливість є
моральна. Менш часто ці уявлення репрезентуються у загальній/повсякденній та
професійній сфері, у соціальній, правовій сферах та сфері соціальних
взаємовідносин, у політичній, економічній та сімейній сферах.
На нашу думку, виявлену специфіку відмінностей основного принципу
розуміння соціальної справедливості (принципу індивідуальних внесків та
заслуг) та основної сфери репрезентації уявлень (моральної сфери), можна
пояснити тим, що не всі принципи соціальної справедливості притаманні, у
більшості обґрунтувань, певним сферам. До прикладу, попередній аналіз та
синтез отриманих даних дає змогу стверджувати, що принцип чеснот найбільше
характерний моральній сфері, принцип потреб – соціальній сфері, принцип
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дотримання прав й законів – правовій й політичній сферам. Натомість, принцип
індивідуальних внесків та заслуг та принцип рівності характеризується
репрезентаціями у множинних сферах соціальної реальності. Саме ця
«розпорошеність» застосування принципу індивідуальних внесків та заслуг при
поясненні соціальної справедливості, призвела до того, що у підсумку,
найчастіше уявлення респондентів репрезентуються у моральній сфері, а не
професійній, як припускалося (принцип індивідуальних внесків та заслуг в
основному використовують у професійній сфері соціальної реальності).
Були виявлені такі «множинні» принципи соціальної справедливості в
уявленнях молодих українських трудових мігрантів: принцип індивідуальних
внесків/заслуг – чеснот, принцип індивідуальних внесків/заслуг – рівності,
принцип індивідуальних внесків/заслуг – потреб, принцип індивідуальних
внесків/заслуг – дотримання прав та законів, принцип чеснот – рівності, принцип
чеснот – дотримання прав та законів. Як бачимо, більшість «множинних»
принципів – це комбінації принципу індивідуальних внесків та заслуг (основного
«чистого» принципу соціальної справедливості молодих українських трудових
мігрантів) із іншими «чистими» принципами.
Основним «множинним» принципом, на якому базуються уявлення про
соціальну справедливість молодих українських трудових мігрантів є принцип
індивідуальних внесків/заслуг – чеснот. Цей принцип репрезентується у
моральній

сфері

та

сфері

соціальних

взаємовідносин,

рідше

–

у

загальній/повсякденній. Згідно із принципом індивідуальних внесків/заслуг –
чеснот, соціальна справедливість інтерпретується як набір певних винагород чи
санкцій за певні заслуги, які базуються на використанні чи ігноруванні
моральних

чеснот

у

соціальних

взаємовідносинах

(правда/брехня,

щирість/нещирість, об’єктивність/суб’єктивність, чесність/нечесність та ін.):
«Для мене основне – це ставитись так як ти хочеш, щоб ставились до
тебе. І якщо так буде, я думаю, шо тоді все буде от-так справедливо, ти
отримаєш на то, шо ти заслуговуєш» (Катерина, жінка, 25 років, Франція, Росія)
[Додаток Г, с. 254].
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«Єдина несправедливість, справедливість, може рахуватися те, що
кожен будь-що робить правильно-неправильно, обманює, говорить правду, рано
чи пізно все вийде на верх, вся правда. І кожен буде мати по заслугах. Це буде
справедливо. Хтось, як то кажуть, премію, хтось – бублика, а хто – пряника»
(Роксолана, жінка, 29 років, Італія) [Додаток Г, с. 328].
Завдяки принципу індивідуальних внесків\заслуг – рівності, респонденти
обґрунтовують

соціальну

справедливість

у

професійній

та

загальній/повсякденній сфері. Згідно із цим «множинним» принципом, соціальна
справедливість виникає на основі об’єктивних оцінок індивідуальних внесків та
заслуг незалежно від статті, віку чи раси (так званих, вроджених характеристик).
Принцип чеснот – рівності використовують для пояснення соціальної
справедливості у загальній/повсякденній та сімейній сферах. Відповідно до
цього принципу, соціальна справедливість можлива завдяки однаковому
ставленні до кожного індивіда, яке базуються на загальних моральних якостях.
Принцип індивідуальних внесків/заслуг – потреб застосувався для
обґрунтування соціальної справедливості лише у соціальній сфері. Згідно, із цим
принципом, соціальна справедливість – це забезпечення індивідуальних
соціальних потреб, як «винагорода» за внески та заслуги, набуті протягом життя.
Завдяки принципу індивідуальних внесків/заслуг – дотримання прав та
законів, соціальна справедливість пояснюється у правовій та професійній
сферах. У цьому випадку, соціальна справедливість – це рішення, прийняті для
нагородження

чи

покарання

індивідів

за

певний

вчинок,

згідно

із

законодавством.
Згідно із принципом чеснот – дотримання прав та законів, соціальна
справедливість проявляється у соціальних взаємовідносинах, які водночас
ґрунтуються на «писаних» (законодавство) та «неписаних» (моральні норми)
засадах.
Натомість, українська молодь, яка не мала досвіду трудової міграції,
обґрунтовуючи соціальну справедливість, базується на двох основних
принципах: принципу індивідуальних внесків та заслуг та принципу чеснот.
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Найчастіше принцип індивідуальних внесків та заслуг українська молодь,
яка не мала досвіду трудової міграції застосовує для обґрунтування соціальної
справедливості у професійній сфері. Для соціальної справедливості характерні
моральні та матеріальні винагороди чи санкції, як реакція на індивідуальні
внески та заслуги у певну справу:
«Справедливість – це, якщо ти працюєш добре, і ти відповідно отримуєш.
Я там напротязі року добре працювала, себе гарно показала, проявляла
ініціативу, і в кінці року, коли був перегляд зарплат, мене оцінили як по зарплаті,
так і мене оцінили просто, як людину, хорошого працівника. І більш важливим,
в принципі, для мене було це визнання таке, ніби моральне, а не матеріальне…
Це є справедливо, так, коли ти працюєш, і ти отримуєш матеріальне і моральне
визнання» (Тетяна, жінка, 24 роки, Львів) [Додаток Д, с. 461].
Зустрічалися наративи, коли принцип індивідуальних внесків та заслуг
застосовувався

для

пояснення

соціальної

справедливості

у

загальній/повсякденній сфері. Соціальна справедливість можлива у випадку
отримання відповідної відплати за власні вчинки під час повсякденних
взаємодій:
«Типу, він [авт. світ] був створений справедливим. Життя наше
справедливе. І ми всі, такі негативні речі, які трапляються з нами, думаю, що
ми це заслужили. Можливо, іноді бувають люди несправедливими відносно один
до одного. Але, знову ж таки, якщо до тебе так відносяться несправедливо,
можливо, ти щось несправедливо так само робив для іншої людини…
Справедливість – це отримання того, чого ми заслужили своїми діями, своїми
вчинками, думками, відношеннями» (Інна, жінка, 30 років, Львів) [Додаток Д,
с. 477].
Інколи трапляються обґрунтування соціальної справедливості завдяки
принципу індивідуальних внесків та заслуг у моральній, правовій сферах та сфері
соціальних взаємовідносин.
Для іншого основного принципу пояснення соціальної справедливості
молодими українцями, – принципу чеснот, характерною сферою репрезентації є
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моральна сфера. Як й для «спарингової» соціально-демографічної групи, для
молодих українців, які не мали досвіду трудової міграції, соціальна
справедливість – це набір таких моральних якостей як: чесність, толерантність,
вірність, правдивість, взаєморозуміння, доброта, чутливість тощо:
«Кожна людина має мати в собі якусь таку в собі, як то сказати…
Наприклад, совість, бути справедливим, якось отак... Треба бути доброю,
чутливою, співчутливою, точніше, вміти любити, прощати. В ніякому разі – не
бути хитрою, підлою. Бо це вже не людина, я так вважаю, що це вже ознаки
тварини. Такі риси тварини: хитрість, підлість» (Мар’яна, жінка, 30 років,
Львів) [Додаток Д, с. 431].
Поодинокими є репрезентації уявлень про соціальну справедливість як
набір чеснот, які повинні застосовуватися у сфері соціальних взаємовідносин та
загальній/повсякденній сфері.
Інколи в уявленнях цієї групи респондентів репрезентуються інші три
«чисті» принципи соціальної справедливості (принцип потреб, принцип рівності
та принцип дотримання прав та законів). До прикладу, принцип потреб
проявляється в обґрунтуваннях соціальної справедливості у соціальній сфері.
Принцип дотримання прав та законів – у правовій та загальній/повсякденній
сферах. А принцип рівності – у загальній/повсякденній сфері.
Незважаючи на те, що в уявленнях молодих українців, які не мали досвіду
трудової міграції переважать два «чистих» принципи соціальної справедливості
(принцип індивідуальних внесків та заслуг й принцип чеснот), проте, основною
сферою репрезентації цих уявлень є моральна сфера. Також, «чисті» принципи
соціальної справедливості репрезентуються у професійній сфері, у сфері
соціальних взаємовідносин, інколи – у загальній/повсякденній, правовій та
соціальній сферах. Такі сфери, як політична та економічна, вони оминули.
Уявлення про соціальну справедливість молоді без досвіду трудової
міграції ґрунтуються на певних комбінаціях «чистих» принципів, утворюючи
такі «множинні» принципи: принцип індивідуальних внесків/заслуг – чеснот,
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принцип індивідуальних внесків/заслуг – рівності, принцип чеснот – дотримання
прав та законів.
Пояснення соціальної справедливості «множинними» принципами цією
соціально-демографічною групою зустрічається рідше, ніж в обґрунтуваннях
молодих українських трудових мігрантів. Основним «множинним» принципом
соціальної справедливості молоді без досвіду трудової міграції є принцип
індивідуальних внесків/заслуг – чеснот (аналогічно, як у «спарингової» групи).
Як молодими людьми із досвідом трудової міграції, так й тими, хто не має
такого досвіду, принцип індивідуальних внесків/заслуг – чеснот наділяється
схожим сенсом: соціальна справедливість – це отримання певних винагород чи
санкцій за внески й заслуги, які базуються на використанні чи ігноруванні
моральних чеснот у соціальних взаємовідносинах:
«Я думаю, перш за все, треба починати з себе, і зі свого ставлення і
відношення до інших людей. Ставлячись з повагою до інших, є така фраза, оця
фраза, про те, що: «якщо ти хочеш, щоб до тебе інші ставилися…». Нє,
«стався до інших так, якби ти хотів, щоби вони ставились до тебе»» (Інна,
жінка, 30 років, Львів) [Додаток Д, с. 478].
Принцип індивідуальних внесків/заслуг – чеснот в уявленнях молоді без
досвіду трудової міграції репрезентуються лише у моральній сфері.
«Множинні» принципи індивідуальних внесків/заслуг – рівності та
дотримання прав та законів – чеснот використовується для пояснення соціальної
справедливості у загальній/повсякденній сфері.
Соціальна справедливість згідно принципу індивідуальних внесків/заслуг
– рівності – це однаковий розподіл винагород чи санкцій, які базується на
індивідуальних особливостях. Тоді як принцип дотримання прав та законів –
чеснот вкладає в соціальну справедливість сенс поєднання правових та
моральних норм в соціальних взаємовідносинах.
Порівняння уявлень про соціальну справедливість молоді, яка має
мігрантський досвід та молоді без такого досвіду, вказало на переважання
подібностей у їхніх уявлень, ніж відмінностей.
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Проте, спочатку ми зазначимо саме особливості уявлень про соціальну
справедливість українських молодих мігрантів:
— основним принципом цієї соціально-демографічної групи є принцип
індивідуальних внесків та заслуг. Основними сферами обґрунтування соціальної
справедливості цим принципом є загальна/повсякденна, професійна та моральна
сфери. Натомість, молодь без досвіду трудової міграції має два основних
принципи інтерпретації соціальної справедливості: принцип індивідуальних
внесків та заслуг та принцип чеснот.
— Незважаючи на те, що принцип індивідуальних внесків та заслуг
найчастіше використовують для обґрунтування соціальної справедливості у
професійній

сфері, основною

сферою

репрезентацій

уявлень

молодих

українських трудових мігрантів є моральна сфера. Це можна пояснити тим, що
не всім принципам соціальної справедливості притаманні, у більшості
обґрунтувань, певні сфери соціальної реальності. До прикладу, попередній
аналіз та синтез отриманих даних дає змогу стверджувати, що принцип чеснот
найбільш характерний моральній сфері, принцип потреб – соціальній сфері,
принцип дотримання прав й законів – правовій та політичній сферам. Натомість,
принцип індивідуальних внесків та заслуг та принцип рівності характеризується
репрезентаціями у множинних сферах соціальної реальності. На нашу думку,
множинність сфер застосування принципу індивідуальних внесків та заслуг та
досить часте використання принципу чеснот цими респондентами для пояснення
соціальної справедливості, вплинули на те, що основною сферою соціальної
реальності уявлень про соціальну справедливість є моральна сфера.
— Основні «множинні» принципи соціальної справедливості – це різні
комбінації принципу індивідуальних внесків та заслуг із іншими «чистими»
принципами.
Натомість, молоді із досвідом трудової міграції та молоді, яка не мала
такого досвіду характерні такі спільні ознаки уявлень про соціальну
справедливість:
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— основною сферою репрезентацій уявлень про соціальну справедливість
є моральна сфера.
—

Трьома

другорядними

принципами

обґрунтування

соціальної

справедливості для обидвох соціально-демографічних груп є принцип потреб,
принцип дотримання прав та обов’язків і принцип рівності.
— Основним «множинним» принципом є принцип індивідуальних
внесків/заслуг – чеснот, який репрезентують у моральній сфері (а у молодих
українських трудових мігрантів додається ще сфера соціальних взаємовідносин).
Далі, ми розглянемо особливості уявлень про соціальну справедливість
зрілих українців, які мають досвід трудової міграції, і тих, які не володіють таким
досвідом.
Отже, в процесі аналізу та синтезу отриманих даних, визначився ключовий
принцип обґрунтування соціальної справедливості зрілими українськими
трудовими мігрантами – це принцип чеснот. Основною сферою пояснення
соціальної справедливості принципом чеснот є моральна сфера. Також, цей
принцип використовують респонденти у сфері соціальних взаємовідносин,
сімейній та професійній сферах.
Соціальна справедливість крізь призму принципу чеснот – це набір певних
моральних якостей, які мають репрезентуватися у різних сферах соціальної
реальності. До прикладу, такими чеснотами є правда, безкорисливість,
взаємодопомога, готовність

до

компромісів,

добро,

щирість, чесність,

дотримання християнських заповідей тощо. Типова цитата:
«Справедливість мені асоціюється з таким словом як чесність,
правдивість і взаємопочуття до людей, хороші відносини до кожної людини. Це
є справедливість. Якщо кожна людина буде відноситися до кожного з почуттям
– оце буде справедливо» (Михайло, чоловік, 44 роки, Швеція) [Додаток Г, с. 401].
Досить часто зрілі українські трудові мігранти інтерпретують соціальну
справедливість

як

дотримання

прав

та

законів.

Основними

сферами

репрезентації цих уявлень є правова, загальна/повсякденна та політична сфери.
Респонденти характеризують державу свого перебування як правову державу, де
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діють закони й забезпечуються їхні права: «От, як я знаю, в Іспанії, шо людині
положено, то вона і требує. І їй то дають, бо вона є громадянин чи громадянка
цієї країни, і вона захищена конституцією, і захищена всіма правопорядками, і
оберігається міліцією, там поліцією, законом» (Дмитро, чоловік, 52 роки,
Іспанія) [Додаток Г, с. 356].
Натомість, в Україні, на їхню думку, виникають випадки соціальної
несправедливості через ігнорування принципу дотримання прав та законів:
«Повинна в нас держава трошечки захищати наші закони, зовсім, як то
кажуть. Навіть взяти, як кажуть, справедливість, шо вони поступають там,
закордоном. Там в них закони справедливі, і вони так не розводяться, як в нас. І
якшо, він розводиться, він має її забезпечувати, тих дітей, до кінця життя, і
ту жінку, якщо вона не виходить заміж» (Олена, жінка, 51 рік, Італія)
[Додаток Г, с. 411].
Принцип потреб, принцип індивідуальних внесків та заслуг й принцип
рівності

–

інколи

використовуються

для

обґрунтування

соціальної

справедливості.
Для принципу потреб характерна репрезентація уявлень у соціальній
сфері. Принцип індивідуальних внесків та заслуг застосовується у професійній
та загальній/повсякденній сфері. А принцип рівності – у правовій сфері.
У цій соціально-демографічній групі основний принцип соціальної
справедливості співвідноситься із основною сферою репрезентації всіх уявлень
– моральною. Це ще раз свідчить, що основною сферою репрезентації уявлень
про соціальну справедливість, згідно із принципом чеснот, є моральна сфера.
Рідше уявлення про соціальну справедливість зрілих українських трудових
мігрантів виявляються у правовій сфері та сфері соціальних взаємовідносин, у
професійній, сімейній, загальній/повсякденній, соціальній та політичній сфері.
Прикладів уявлень із економічної сфери взагалі не було.
Окрім «чистих» принципів, репрезентації уявлень респондентів утворили
й «множинні» принципи соціальної справедливості: принцип потреб – чеснот,
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принцип дотримання прав та законів – чеснот, принцип дотримання прав та
законів – потреб, принцип рівності – чеснот.
Основним «множинним» принципом є принцип потреб – чеснот. Згідно із
цим принципом, соціальна справедливість – це взаємодопомога, піклування,
турботливість, тобто, прояв певних чеснот задля забезпечення потреб інших
індивідів. Задоволення соціальних потреб виходить за рамки державних
зобов’язань, і стає характеристикою свідомих громадян, які наділені моральними
чеснотами:
«В Україну вона займається допомогою [авт. українська емігранткаволонтерка]. Це нашим солдатам в більшості. Вона навіть на біженців
передавала і дещо возила. І коли я, коли я прийшла до неї в бар, вона має з
чоловіком бар, українська сім’я, і вони мають бар. Вона мені показала, шо з одної
аптеки принесли ліки, шо вона попросила, з другої. І прийшов один італієць, і
тоже, вона з ним говорила, бо тоже каже, шо: «Я підкріпляю до того всього
італійців, ніби клієнтів». І прийшов якраз з аптеки, і сказав: «Зараз – ні. Через
три тижні можна шось зробити». Щось договоритися на рахунок ліків, там
потрібні були. Я рахую, що це тоже одна, я рахую тоже, як справедливість»
(Наталія, жінка, 39 років, Італія) [Додаток Г, с. 380-381].
На нашу думку, репрезентація в уявленнях респондентів такої комбінації
принципів (принципу потреб та принципу чеснот) – це реакція на події останніх
двох років та поширення волонтерського руху в українському суспільстві й за
його межами для допомоги Україні у військовому конфлікті. Окрім цього, рівень
довіри до волонтерів як до соціального інституту, є одним із найвищих серед
українців. 68,1% українців довіряє волонтерам [2015-й: політичні підсумки –
думка населення, 2015].
«Множинний» принцип рівності – чеснот репрезентується у сфері
соціальних відносин. Згідно із ним, соціальна справедливість – це однакове
ставлення до всіх індивідів, яке базується на взаємоповазі, об'єктивності, гідності
тощо.
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Спільною характеристикою принципів дотримання прав та законів –
чеснот та дотримання прав та законів – потреб є ключова роль дотримання прав
та законів, якою характеризується країни їхнього перебування («Справедливості
я більше в Італії бачу, ніж тут, в нас, на Україні. Вони законопослушні. Там
тоже, є своя, але людина знає, шо вона буде за то покарана» (Любов, жінка,
52 роки, Італія) [Додаток Г, с. 367]). Натомість, порівнюючи ситуацію в Україні,
вони відзначають відсутність правової свідомості у громадян, й загалом,
ігнорування законів на всіх рівнях державної системи.
Згідно принципу прав та законів – потреб, соціальна справедливість
повинна

характеризуватися

існуванням

та

дотриманням

соціального

законодавства (забезпечення й гарантія потреб різних соціальних груп). А
принцип дотримання прав та законів – чеснот – це поєднання правових та
моральних норм у соціальних взаємовідносинах, як запорука існування та
дотримання соціальної справедливості.
Як й зрілі українські трудові мігранти, зрілі українці, які не мали досвіду
трудової міграції, в основному, обґрунтовують соціальну справедливість,
базуючись на принципі чеснот. Соціальна справедливість, відповідно до цього
принципу (як й для інших розглянутих соціально-демографічних груп), – це
чесність, доброта, свобода, правда, взаємодопомога, взаємоповага, дотримання
християнських норм та ін.:
«Чесність,

дружба,

щирість,

толерантність,

взаємодопомога,

піклування, опіка» (Роман, чоловік, 56 років, Львів) [Додаток Д, с. 531].
Здебільшого, принцип чеснот репрезентується у моральній сфері
соціальної реальності. Рідше, у сфері соціальних взаємовідносин, сімейній,
загальній/повсякденній та релігійній сферах.
Решта, чотири «чистих» принципи соціальної справедливості (принцип
індивідуальних внесків та заслуг, принцип дотримання прав та законів, принцип
рівності, принцип потреб) використовуються у поясненнях рідше, ніж принцип
чеснот.
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Як і в дослідженні уявлень вищезгаданих соціально-демографічних груп, у
випадку вивчення уявлень про соціальну справедливість зрілих українців, які не
мали досвіду трудової міграції, принцип індивідуальних внесків та заслуг
характеризується

множинністю

сфер

соціальної

реальності

(моральна,

соціальна, професійна, сімейна та загальна/повсякденна сфери). Загальну
характеристику розуміння соціальної справедливості крізь призму принципу
індивідуальних внесків та заслуг передає типова цитата: «Справедливий випадок,
справедливий випадок – це, коли людині вдається, то її заслуга» (Галина, жінка,
52 роки, Львів) [Додаток Д, с. 461]. Таким чином, соціальна справедливість – це
отримання гідної винагороди чи покарання за персональні вчинки, старання,
перешкоджання тощо.
Основною сферою репрезентації уявлень про соціальну справедливість як
дотримання прав та законів є правова сфера. Для цих респондентів при
встановлення соціальної справедливості необхідні два основних чинника:
дієвість законодавства та боротьба із відповідними соціальними інститутами чи
індивідами, при порушенні прав та законів:
«Справедливо є, якщо сказати, що закон все-таки переміг… Так, щоби
людина не боялась відстояти свої права і свободи, щоб вона за них боролась, щоб
вона була гідна нести назву свободолюбивої людини. Щоб вона була дійсно, в
повному розумінні, тим індивідуумом – свобідним, який не побоїться виступати
за права людини, і своє, і своїх близьких, і друзів» (Алік, чоловік, 56 років, Львів)
[Додаток Д, с. 494].
Принцип потреб проявляється у соціальній сфері. Умовою дотримання
соціальної справедливості є забезпечення та гарантія потреб соціально
незахищених груп населення (людей із особливими потребами, сиріт,
багатодітних сімей, пенсіонерів та ін.).
Зрілими українцями без досвіду трудової міграції принцип рівності
використовуються

у

загальній/повсякденній

сфері,

набираючи

почасти

утилітарного характеру. Для них, соціальна справедливість – це створення
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рівних умов та можливостей для кожного/ої, і щоб це приносило користь для
кожного/ої:
«Справедливість – то, коли воно має бути для всіх, коли воно має бути,
користь має бути для суспільства, так, явна користь» (Зеновія, жінка, 57 років,
смт. Розділ, Львівська область) [Додаток Д, с. 511].
Підсумовуючи,

можна

впевнено

сказати,

що

основною

сферою

репрезентації уявлень про соціальну справедливість зрілих українців, які не мали
досвіду трудової міграції є моральна сфера. Це відповідає попередньо визначеній
характеристиці цієї соціально-демографічної групи: переважання принципу
чеснот

при

обґрунтуванні

соціальної

справедливості.

Решта

сфер

(загальна/повсякденна, сімейна, сфера соціальних взаємовідносин, професійна,
релігійна, соціальна, правова та економічна сфери) соціальної справедливості
визначається рідше. Прикладів пояснення соціальної справедливості завдяки
політичній сфері – взагалі не було.
Окрім «чистих» принципів, ця група респондентів вдавалася до
характеристики соціальної справедливості завдяки таким «множинним»
принципам: принцип чеснот – дотримання прав та законів, принцип чеснот –
дотримання прав та законів – індивідуальних внесків/заслуг, принцип
дотримання прав та законів – індивідуальних внесків/заслуг, принцип
дотримання прав та законів – потреб, принцип індивідуальних внесків/заслуг –
чеснот.
Основним

«гібридним»

принципом

при

обґрунтуванні

соціальної

справедливості цієї групою респондентів є принцип чеснот – дотримання прав та
законів.

Цей

«гібридний»

принцип

здебільшого

репрезентується

у

загальній/повсякденній сфері, рідше – у правовій. Згідно із цим принципом,
соціальна

справедливість

–

це

обізнаність

із

правами

та

законами,

законослухняність, порядність та вміння відстояти порушення прав та законів.
Ці чесноти повинні виховуватися не тільки у сім'ї чи найближчому колі, але й
різними соціальними інститутами:
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«Навіть тюрми мають нести виховну роль, тюрми, колонії. Вони кажуть,
що вже суспільне життя, таке, на волі. Це приносить виховання, так як при
радянській владі виховували постійно людину, виховували до смерті. Своєю
ідеологією, з маленьку: піонерів, комсомольців, партія, партійне виховання,
ідеологічне.... І морально-етичне виховання у сім'ї» (Роман, чоловік, 56 років,
Львів) [Додаток Д, с. 531-532].
Принцип чеснот – дотримання прав та законів – індивідуальних
внесків/заслуг репрезентуються у моральній, правовій та загальній/повсякденній
сферах. Цей принцип поєднує в собі основні характеристики трьох «чистих»
принципів соціальної справедливості: використання моральних чеснот та
дотримання прав та законів при соціальних взаємодіях, тому що будь-які заслуги
чи порушення існуючих норм будуть нагороджені чи покарані.
Принцип дотримання прав та законів – індивідуальних внесків/заслуг
репрезентується у правовій сфері. Відповідно до цього принципу, соціальна
справедливість – це отримання покарання чи визнання невинності у скоєному
злочині, згідно із існуючою законодавчою базою.
Принцип дотримання прав та законів – потреб використовувався
респондентами у професійній сфері для пояснення соціальної справедливості як
забезпечення індивідуальних потреб на робочому місці, згідно із існуючими
нормами закону та стандартами щодо умов праці.
«Множинний» принцип індивідуальних внесків/заслуг – чеснот визначає
соціальну справедливість як набір чеснот, які повинні використовуватися під час
соціальних взаємодій (відкритість, взаємодопомога, чесність, доброзичливість
тощо). А їхнє використання чи ігнорування може вплинути на подальше
отримання індивідуальних винагород чи покарань від цих соціальних взаємодій.
Порівнявши уявлення про соціальну справедливість зрілих українців із
досвідом трудової міграції та зрілих українців без такого досвіду, можна
визначити значно більше явних схожостей між ними, ніж відмінностей.
До прикладу, для обидвох соціально-демографічних груп основним
принципом обґрунтування соціальної справедливості є принцип чеснот.
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Відповідно до цього принципу, соціальна справедливість – це використання
таких моральних якостей як чесність, щирість, доброзичливість, правдивість,
взаємодопомога, взаємоповага тощо у соціальних взаємодіях.
Основною сферою репрезентації принципу чеснот є моральна сфера.
Відтак, ми можемо стверджувати про однорідність застосовування принципу
чеснот саме у моральній сфері.
Для цих груп респондентів характерне нечасте використання принципу
потреб, принципу рівності та принципу індивідуальних внесків та заслуг при
поясненні соціальної справедливості.
При цьому, при використанні принципу дотримання прав та законів,
особливістю

зрілих

українських

трудових

мігрантів є

протиставлення

нехтування цього принципу в українському суспільстві, що призводить до
виникнення соціальної несправедливості; та дотримання прав та законів в
суспільствах їхнього перебування, що сприяє утвердженню соціальної
справедливості.
Проте, основна особливість уявлень про соціальну справедливість зрілих
українських трудових мігрантів була виявлена в процесі аналізу специфіки
утворення й застосування ними «множинних» принципів для пояснення власних
уявлень.

Окрім

того,

що

комбінації

«чистих»

принципів

соціальної

справедливості у цих двох групах є різними, так й основні «гібридні» принципи
обґрунтувань, також, є неоднаковими. Основним «гібридним» принципом зрілих
українських трудових мігрантів є принцип потреб – чеснот (у «спарингової»
групи – принцип чеснот – дотримання прав та законів).
Згідно із принципом потреб – чеснот, соціальна справедливість – це
взаємодопомога, піклування, турботливість, тобто прояв певних чеснот задля
забезпечення потреб інших індивідів. Задоволення соціальних потреб виходить
за рамки державних зобов’язань, і стає характеристикою свідомих громадян, які
наділені моральними чеснотами. Таким чином, можна припустити, що
окреслення цього «множинного» принципу зрілими українськими трудовими
мігрантами, викликана Революцією Гідності та військовими діями в Україні. І як
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один із наслідків цього, стало поширення та активізація волонтерського руху в
Україні та поза її межами. А згідно із отриманими емпіричними даними, саме
соціально-демографічна група зрілих українських трудових мігрантів вказувала
на власне залучення до волонтерської допомоги для України (надсилання
коштів, робота у вільний час в штабах волонтерських організацій, участь у
протестах, написання статей та відозв, збір різного роду допомоги серед
місцевих мешканців та українських мігрантів тощо).
Отже, завдяки аналізу та синтезу емпіричних даних було перевірено
робочу гіпотезу дослідження щодо специфіки уявлень про соціальну
справедливість серед українських трудових мігрантів.
Ми припускали, що основними принципами обґрунтування соціальної
справедливості

українськими

трудовими

мігрантами

будуть

принцип

дотримання прав та законів й принцип індивідуальних внесків та заслуг. При
цьому, для молодих українських трудовим мігрантів основним принципом
пояснення соціальної справедливості буде принцип індивідуальних внесків та
заслуг.
Для обох дослідницьких груп виявилося недостатньо принципів соціальної
справедливості, виділених D. Miller у його теорії. Окрім, принципів потреб,
індивідуальних внесків та заслуг, дотримання прав й законів, базуючись на
репрезентаціях уявлень респондентів, ми додали принцип рівності, який
відображає статусні взаємовідносини та принцип чеснот, який репрезентує
етичні взаємовідносини. Ці п’ять принципів соціальної справедливості, ми
назвали «чистими» принципами.
Окрім цього, в процесі аналізу та синтезу отриманих даних, ми додали до
виділених спочатку сфер соціальної реальності ще додаткові. Першопочатково,
було виділено моральну, соціальну, правову, політичну, економічну та
професійну сфери. Пізніше, додались: загальна/повсякденна, сімейна сфери та
сфера соціальних взаємовідносин.
Згідно із отриманими даними, ми змогли підтвердити одну із тез робочої
гіпотези дослідження, що основним принципом обґрунтування соціальної
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справедливості молодими українськими трудовими мігрантами є принцип
індивідуальних внесків та заслуг. Основними сферами репрезентації цього
принципу є загальна/повсякденна, професійна та моральна сфери.
З іншого боку, ми спростували твердження, що основними принципами
обґрунтування соціальної справедливості українськими трудовими мігрантами є
принцип дотримання прав та законів й принцип індивідуальних внесків та заслуг.
Тому-що, ключовим принципом пояснення соціальної справедливості зрілими
українськими трудовими мігрантами є принцип чеснот, який репрезентується у
моральній сфері.
Таким

чином,

основними

принципами

обґрунтування

соціальної

справедливості українськими трудовими мігрантами є принцип індивідуальних
внесків та заслуг та принцип чеснот. Застосування цих принципів має вікову
специфіку:

молоді

мігранти

найчастіше

використовують

принцип

індивідуальних внесків та заслуг, а зрілі мігранти – принцип чеснот. Це свідчить,
що уявлення про соціальну справедливість мають вікові особливості, і можуть
змінюватися протягом життя.
Окрім вікової особливості переважання використання певного принципу
соціальної справедливості, нам вдалося визначити ще й такі:
— при обґрунтуванні соціальної справедливості принципом дотримання
прав та законів, українські трудові мігранти схильні порівнювати дієвість цього
принципу в українському суспільстві та суспільстві їхнього перебування. Відтак,
молоді українські трудові мігранти наводять приклади випадків, коли принцип
дотримання прав та законів застосовується як в Україні, так і в країнах їхнього
перебування. Натомість, зрілі українські трудові мігранти схильні протиставляти
нівелювання принципу дотримання прав та законів в українському суспільстві,
що призводить до виникнення соціальної несправедливості, із дотриманням
цього принципу в суспільстві їхнього перебування, яке вони вважають
«справедливішим» за українське.
Розуміння соціальної справедливості цими двома групами інколи
виходило за рамки «чистих» принципів. Їхні обґрунтування складалися із
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комбінацій певних «чистих» принципів, утворюючи «множинні» принципи
соціальної справедливості. Для молодих українських трудових мігрантів таким
основним «множинним» принципом пояснення соціальної справедливості є
принцип індивідуальних внесків/заслуг – чеснот. Цей принцип яскраво
репрезентується у моральній сфері та сфері соціальних взаємовідносин. Зрілі
українські трудові мігранти найчастіше для пояснення соціальної справедливості
використовують

«множинний»

принцип

потреб

–

чеснот.

Спільною

характеристикою цих двох «множинних» принципів є важливість моральних
чеснот (чесність, відкритість, доброзичливість, розсудливість, щирість тощо), як
одного із елементів забезпечення соціальної справедливості. Проте, якщо для
молодих трудових мігрантів ігнорування чи застосування чеснот у соціальних
взаємодіях – це чинник потенційних винагород чи покарань для індивіда, то для
зрілих трудових мігрантів із України, соціальна справедливість – це
взаємодопомога, піклування, турботливість, тобто прояв певних чеснот задля
забезпечення потреб інших індивідів. Задоволення соціальних потреб виходить
за рамки державних зобов’язань, і стає характеристикою свідомих громадян, які
наділені моральними чеснотами. Репрезентація в уявленнях цієї групи принципу
чеснот – потреб – це реакція на події останніх трьох років та поширення
волонтерського руху в українському суспільстві й за його межами для допомоги
Україні у війні. Варто наголосити, що рівень довіри до волонтерів, як до
соціального інституту, є одним із найвищих серед українців зараз.
Також, ми перевірили тезу із робочої гіпотези дослідження, що при
обґрунтуванні соціальної справедливості, в репрезентаціях уявлень респондентів
жодна із сфер соціальної справедливості не буде домінуючою. Нам вдалося
виявити,

що

основною

сферою

репрезентації

уявлень

про

соціальну

справедливість усіх досліджуваних груп є моральна сфера.
Результати дослідження частково підтвердили основну тезу теорії
М. Walzer, згідно із якою, для досягнення соціальної справедливості у
конкретних сферах потрібно застосовувати конкретні принципи. До прикладу,
принцип чеснот характеризується «однорідністю» застосування у моральній
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сфері соціальної реальності. Принцип дотримання прав та законів найбільш
притаманний політичній та правовій сфері, принцип потреб – соціальній сфері.
Проте,

інші

«чисті»

принципи

соціальної

справедливості

(принцип

індивідуальних внесків та заслуг й принцип рівності) характеризуються
«множинністю» сфер репрезентацій уявлень. А утворення «множинних»
принципів соціальної справедливості – це один із чинників вважати, що не можна
однозначно стверджувати, що певний конкретний принцип соціальної
справедливості є найбільш притаманний лише певній сфері соціальної
реальності.
У цьому підрозділі ми перевірили робочу гіпотезу-підставу дослідження
про те, що уявлення про соціальну справедливість індивідів, які мають досвід
трудової міграції відрізняються від уявлень тих індивідів, що не мали такого
досвіду.
Відповідно до проаналізованого матеріалу, нам вдалося виявити більше
суттєвих подібностей, ніж відмінностей між цими соціально-демографічними
групами. Схожість уявлень про соціальну справедливість українських трудових
мігрантів та українців, які не мали досвіду трудової міграції варто пояснювати
самою специфікою появи та формування таких уявлень. По-перше, уявлення між
українцями, які мали досвід трудової міграції та українцями без такого досвіду є
солідаризованими та виражаються в спільних моральних приписах, розумінні
юридичних норм, релігійних віруваннях, матеріальних символах та поняттях
(згідно із концепцією «колективних уявлень» Е. Durkheim). Тобто, для них
базовими є колективні уявлення. Тоді як індивідуальні уявлення ґрунтуються на
особистому досвіді, та є значно гнучкішими та менш стійкішими, аніж
колективна складова уявлень про соціальну справедливість [Дюркгейм, 1996].
По-друге, габітус дозволяє пояснити диспозиції, преференції, уявлення про
соціальну справедливість, які постійно коригуються залежно від досвіду. Проте,
усі зовнішні стимули та умови, що творять досвід, постійно сприймаються через
уже сформовані попереднім досвідом структури. Тобто, беззаперечною
перевагою користується первинний досвід, що свідчить про відносну закритість
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системи диспозицій, яка творить габітус [Бурд’є, 2015]. По-третє, в процесі
формування уявлень про соціальну справедливість поєднуються два типи
соціальних відносин: гемайншафт (традиції) та гезельшафт (раціональність), де
все ж таки, традиції, які існують у спільноті, є первинним чинником у цьому
процесі й достатньо статичним, згідно із ідеями А. Macintyre [Macintyre, 1988].
Ми можемо стверджувати про вікову специфіку уявлень про соціальну
несправедливість та соціальну справедливість [Заремба-Косович, 2015].
Уявлення про соціальну несправедливість та соціальну справедливість є
відмінними у групи молоді (трудових мігрантів та індивідів без досвіду трудової
міграції) та у групі зрілих респондентів (трудових мігрантів та індивідів без
досвіду трудової міграції).
Спільною характеристикою уявлень про соціальну несправедливість та
соціальну справедливість усіх респондентів є часта репрезентація їхніх уявлень
у моральній сфері. Також, основні принципи пояснення як соціальної
несправедливості, так і соціальної справедливості є однаковими для усіх
соціально-демографічних груп.
Основним принципом обґрунтування соціальної несправедливості та
соціальної справедливості групою молоді є принцип індивідуальних внесків та
заслуг. Згідно із цим принципом, індивідуальні заслуги, внески чи бездіяльність
повинні

відповідно

винагороджуватися

чи

каратися.

Заслуги

та

винагороди/покарання можуть бути як матеріальні, так і нематеріальні.
Основними сферами репрезентацій уявлень респондентів, згідно із принципом
індивідуальних внесків та заслуг, є професійна та загальна/повсякденна сфери.
Натомість, для групи зрілих респондентів основним принципом пояснення
соціальної несправедливості та соціальної справедливості є принцип чеснот.
Згідно із цим принципом, соціальна справедливість – це набір морально-етичних
якостей у соціальних взаємовідносинах. Цей принцип репрезентується у
моральній сфері.
Ця вікова відмінність обґрунтування соціальної несправедливості та
соціальної справедливості вказує на відміні міжпоколіннєві цінності. Для молоді
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основними цінностями є самореалізація, саморозвиток та професійне зростання,
яке супроводжує здобуття нових соціальних статусів, матеріальних та
нематеріальних винагород та можливостей. При цьому дотримання моральноетичних чеснот у соціальних взаємовідносинах не відходить на другий план. Тоді
як для зрілих індивідів – моральні-етичні чесноти у повсякденних комунікаціях
– першочергова й однозначна цінність.
Окрім «чистих» принципів, соціальну несправедливість та соціальну
справедливість обґрунтовують й «множинними» принципами соціальної
справедливості. «Множинні» принципи – це комбінації двох чи більше «чистих»
принципів,

для

пояснення

соціальної

несправедливості

та

соціальної

справедливості.
Для молодих українських трудових мігрантів основним «множинним»
принципом пояснення соціальної несправедливості є принцип рівності –
індивідуальних внесків та заслуг, а соціальної справедливості – принцип чеснот
– індивідуальних внесків та заслуг. Молоді українці, які не мали досвіду трудової
міграції, найчастіше використовують «множинні» принципи дотримання прав та
законів – індивідуальних внесків/заслуг та чеснот – рівності для представлення
соціальної несправедливості. А для соціальної справедливості – принцип чеснот
– індивідуальних внесків/заслуг.
Для зрілих українських трудових мігрантів основним «множинним»
принципом для пояснення соціальної несправедливості є принцип чеснот –
індивідуальних внесків та заслуг, а для соціальної справедливості – принцип
чеснот – потреб. Зрілі українці без досвіду трудової міграції при обґрунтуванні
соціальної

несправедливості

послуговуються

«множинним»

принципом

індивідуальних внесків та заслуг – чеснот. А соціальну справедливість
пояснюють завдяки застосуванню принципу чеснот – дотримання прав та
законів.
Утворення «множинних» принципів соціальної справедливості – це один
із чинників вважати, що не можна однозначно стверджувати, що певний
конкретний принцип соціальної справедливості є найбільш притаманний лише
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певній сфері соціальної реальності. За результатами дослідження, ми частково
можемо підтвердити основну тезу теорії М. Walzer, згідно із якою: для
досягнення

соціальної

застосовувати

справедливості

конкретні

принципи.

у

конкретних

До

прикладу,

сферах,

потрібно

принцип

чеснот

характеризується «однорідністю» застосування у моральній сфері соціальної
реальності. Принцип дотримання прав та законів найбільш притаманний
політичній та правовій сфері, принцип потреб – соціальній сфері. Проте, інші
«чисті» принципи соціальної справедливості (принцип індивідуальних внесків та
заслуг

й

принцип

рівності)

характеризуються

«множинністю»

сфер

репрезентацій уявлень.

3.3 Особливості формування уявлень та обґрунтування соціальної
справедливості українськими трудовими мігрантами

У цьому підрозділі ми маємо на меті визначити характерні особливості
процесів формування та обґрунтування соціальної справедливості.
Як вдалося нам з’ясувати у попередньому підрозділі, двома основними
принципами пояснення соціальної справедливості українськими трудовими
мігрантами є принцип індивідуальних внесків та заслуг, який притаманний
молоді, та принцип чеснот, який найчастіше використовують зрілі індивіди.
Незважаючи на те, що різні вікові групи трудових мігрантів (як й немігрантів)
обґрунтовують соціальну справедливість різними принципами, все ж таки,
найчастіше уявлення про соціальну справедливість репрезентуються у моральній
сфері.
Відтак, ці два «чистих» принципи соціальної справедливості мають
однакові три аспекти: теоцентричний, суспільний та персональний. Розглянемо
ці аспекти для кожного із принципів соціальної справедливості окремо.
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Українські трудові мігранти, використовуючи принцип індивідуальних
внесків та заслуг, розуміють його, насамперед як соціальні взаємовідносини типу
«вхід-вихід».
Винагороди чи покарання, що отримуються, є результатом заслуг та
внесків індивідів через матеріальні та нематеріальні інвестиції / вклади. У
дискурсах респондентів цей принцип складаються із трьох аспектів [ZarembaKosovych, 2016]:
— Теоцентричний аспект – включає взаємовідносини типу «індивід – Бог».
Цей аспект включає важливість віри, послуху й виконання приписів Бога (Десяти
Заповідей Божих, Двох Заповідей Любові тощо), як важливої заслуги індивіда,
за яку він чи вона отримує гідну нагороду як і в земному житті, так і після смерті:
«Треба думати завжди, шо ми тут в гостях, і шо ми маєм піти до Бога,
бо ми нічого не забираємо, тільки свої діла, добрі, або погані… треба жити по
Законах Божих, по Заповідях Божих, я так думаю собі. Людина, яка хоче
справедливості – доб’ється, я знаю, шо ми задля того живемо» (Любов, жінка,
52 роки, Італія) [Додаток Г, с. 364; с. 367].
На нашу думку, теоцентричний аспект принципу індивідуальних внесків
та заслуг є активно присутнім у дискурсах українських трудових мігрантів саме
тому, що вони дуже часто включаються у соціальні зв’язки й соціальні мережі у
країні перебування через церкву, яка має значний соціальний та духовний вплив
на них (так як дослідження проводилося серед українських трудових мігрантів із
Західної України, то це, в основному, Українська греко-католицька церква)
[Іванкова-Стецюк, 2012]. Церква не лише теоретично підкріплює християнські
принципи та цінності, але й практично допомагає мігрантам у пошуку роботи та
житла, матеріальною допомогою та духовною підтримкою, налагодженні
зв’язків із іншими українськими мігрантами, громадськими організаціями,
активістами тощо.
— Суспільний аспект – взаємовідносини типу «індивід – інший індивід /
соціальні групи / соціальні інститути». Винагороди чи покарання індивіда
залежатимуть від специфіки інвестицій та вкладів у відносини із іншими
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індивідами, соціальними групами, соціальними організаціями чи соціальними
інститутами, і визнання цих інвестицій та вкладів іншими. Так звана, суспільна
оцінка особистих заслуг. Типова цитата:
«Ти стараєшся жити, помагати, любити, дбати про життя, родину,
дбати про батьків, вчитися, навіть елементарним речам, працювати, шукати
по світі. Я пам’ятаю, не раз в трамваї чи в тролейбусі там їхала, раз, і
обертаються зовсім чужі люди, яких ти не знаєш... То, шо ти робиш добро,
також, відображається на твою зовнішність, ти ніби завжди молодий, це
правда… Я вже думала над цим. Мене тягне помагати людям просто скрізь
(сміється). Тобто, і так здається, змучишся, приходиш додому…, але тоді через
деякий час проходить, і тобі дзвонять особи, яких фактично, тобі здається, ти
не можеш їх досягнути, чи там ше шось, кажуть: «Дякую, вам!». Це дуже
круто, коли ти бачиш і поживаєш свої плоди» (Леся, жінка, 47 років, Бельгія)
[Додаток Г, с. 384].
— Персональний аспект – взаємовідносини типу «індивід – індивід». Цей
аспект включає в себе саморозуміння та оцінку власних зусиль, внесків та
інвестицій у щось / для когось, що є прямопропорційними із отриманими
персональними винагородами чи покараннями. Типова цитата:
«Коли, наприклад, я там намагаюсь все, що я роблю, якусь частинку своєї
любові вкладати … Всю свою роботу я намагалась завжди виконувати
добросовісно, з любов’ю, все робити, що від мене залежить. І коли я бачу, що
керівник, там можливо, його думка відрізняється, можливо, він має свою, але
коли це моя робота, моє те, що я зробила, вона просто це забракує (сміється)…
Просить знову тратити багато часу, все переробляти. І за кілька днів можемо
повернутися до початкового варіанту … Так-так, то багато нервів забирало,
здоров’я (сміється). І це не було справедливим, як на мене» (Ірина, жінка, 32 роки,
Австрія) [Додаток Г, с. 304].
Українські трудові мігранти розуміють принцип чеснот як набір певних
моральних якостей індивіда, використання яких сприяє уникненню соціальної
несправедливості та дотриманню соціальної справедливості. Ці чесноти
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вважаються основою формування моральних принципів та цінностей. Принцип
чеснот складається із трьох аспектів:
—Теоцентричний аспект презентує моральні якості, які характерні
християнській традиції: чесність, доброта, старанність, щирість, стриманість,
взаємодопомога, вірність, лагідність повага та ін. Досить часто соціальну
справедливість й пояснюють як дотримання Божих заповідей.
— Суспільний аспект визначає важливість використання чеснот у різних
типах соціальних взаємовідносин. Використання цих чеснот потрібне навіть у
тих взаємодіях, де вони можуть ігноруватися чи ігноруються.
— Персональний аспект принципу чеснот – це виховання в собі й
використання індивідом моральних якостей. На думку респондентів, власний
приклад репрезентації чеснот – це основний спосіб дотримання соціальної
справедливості, яка є важливою цінністю.
Усі три аспекти (теоцентричний, суспільний та персональний) принципу
індивідуальних внесків та заслуг і принципу чеснот доповнюють один одного, і
не існують в окремому «чистому» вигляді при оцінюванні.
Емпіричне

дослідження

вказало,

що

уявлення

про

соціальну

справедливість складаються із двох вимірів (мікро та макро). Мікровимір
визначається індивідуальними вираженнями цінностей, знань, досвіду, практик
індивідів. Макровимір – це існуючий соціальний порядок, культурні, політичні,
релігійні особливості у суспільстві тощо. Ці два виміри не протистоять один
одному, а втілюються та репрезентуються в існуючих уявленнях про соціальну
справедливість. Проте, в уявленнях про соціальну справедливість українських
трудових мігрантів переважаючим виявився мікро-вимір. А саме, важливість
використання індивідами моральних чеснот у соціальних взаємовідносинах та
важливість оцінки індивідуальних внесків та заслуг при отриманні покарань чи
винагород. Соціальна справедливість соціальних інститутів та соціальних
організацій виявилася не першочерговою.
Переважання мікровиміру соціальної справедливості можна пояснити
налагодженими соціальними комунікаціями та мережами між українськими
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трудовими мігрантами, які схильні оцінювати й описувати свої уявлення про
соціальну справедливість чи соціальну несправедливість у порівнянні із іншими.
Найчастіше репрезентації уявлень про соціальну справедливість чи соціальну
несправедливість стосувалися суспільства їхнього перебування у момент
дослідження.
Під час комунікацій та взаємодій індивіди виявляють свої цінності, норми,
очікування, досвід. Під час комунікації індивіди презентують та визначають свої
існуючі уявлення про соціальну справедливість та створюють нове розуміння
соціальної справедливості. І навпаки, українські трудові мігранти стверджують,
що брак комунікації чи небажання спілкуватися, щоб зрозуміти одне одного,
може призводити до соціальної несправедливості:
«Тобто, я залишила маленьку дитину, мій чоловік лишив маленьку дитину,
ми двоє поїхали на заробітки. Нас не було безвиїзно, мене – три з половиною
років, його – п’ять. А мене ніхто не питався, як моя дитина, з ким вона була, як
ми жили одне без одного. Люди, просто-напросто, от та несправедливість в
тому і є, відчути, побути в тій шкірі…» (Наталя, 35 років, жінка, Італія)
[Додаток Г, с. 333-334].
«Спочатку, м’яка розмова. А потім вже і тверда розмова. Але, щоб
боротися [авт. за соціальну справедливість], я спочатку добре подумаю, що я
маю сказати, шоб переконати. Навіть вчорашній випадок з зятем, я не просто
на нього налетіла, я говорила тихенько, бо я все підготовила, що треба так
людині сказати, шоб людину не обідити, не принизити. Але, щоб людина
зрозуміла, що вона в цьому випадку неправа» (Надія, 46 років, жінка, Італія)
[Додаток Г, с. 375].
Як показало дослідження, визначення існуючих уявлень про соціальну
справедливість та створення нового розуміння /- нь / порозумінь щодо соціальної
справедливості можливе лише завдяки довірі.

Оцінка та обгрунтування

соціальної справедливості чи соціальної несправедливості залежить від
характеристик довіри до інших (суб'єктів чи об'єктів, які оцінюються):

186
«Несправедливість, в першу чергу, це, коли тобі просто не довіряють.
Потім, напевно, соціальний аспект» (Назар, чоловік, 24 роки, Німеччина)
[Додаток Г, с. 344].
«Суть в тому, що там я бачила несправедливість в тому. Чому люди того
не бачать? Несправедливо так, що один там показує, а вони вірять сліпо. Тому
що вона, як то кажуть, довірена особа чи велику має повагу, але вони не
дивляться на факти» (Роксолана, жінка, 29 років, Італія) [Додаток Г, с. 328].
Це підтверджує тезу українських соціологів І. Мартинюка та Н. Соболєвої,
що, зокрема, довіра – це процес формування різних соціальних груп із властивим
їм

груповим

сприйняттям

чесності,

відповідальності,

справедливості,

адекватності процесів і явищ, уявленнями про правильність того, що
відбувається, відповідністю прагнень і уявлень щодо результатів докладених
внесків та зусиль [Мартинюк і Соболєва, 2012, c. 107].
Процес аналізу емпіричного матеріалу підтвердив існування двох типів
довіри, які виділяє A. Giddens [Гидденс, 2011]:
— довіра до людей («персоніфікована») базується на особистих
зобов’язаннях. За словами соціолога, ця довіра є базисною, і вона формується в
процесі взаємовідносин із найближчим оточенням в процесі соціалізації. Базисна
довіра проявляється в структурах життєвого світу в процесі повсякденних
взаємодій. Персоніфікована довіра визначається через співпрацю, взаємну
відповідальність, впевненість в чесності іншого / -ої;
— довіра до абстрактних систем, соціальних інститутів, що ґрунтується на
безособистісних зобов’язаннях. Під абстрактними системами розуміються
символічні знаки (гроші як інструмент обміну чи легітимації) та експертні
системи (соціальні інститути), які організовують політичне, економічне,
соціальне, культурне оточення тощо. Цей тип довіри забезпечує відчуття
надійності повсякденних стосунків.
Отримані результати дослідження вказують на «синдром недовіри» (цей
термін був запропонований P. Sztompka) [Фреик, 2006] до абстрактних систем у
країні походження – Україні (особливо, цей феномен притаманний зрілим
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українським трудовим мігрантам). Сюди, в основному, відносяться державні
структури різного рівня та профілю. Таким чином, українські трудові мігранти
мають однаковий «синдром» із українцями-немігрантами. Найменший рейтинг
довіри в останніх мають суди та прокуратура – 51,4% респондентів, які «зовсім
не довіряють» їм, банки – 45,5%, Уряд України – 45,1%, Верховна Рада України
– 44,4%, Президент України – 33,3% [Кому більше довірять українці, 2015]. Тоді
як абстрактним систем у країні перебування, українські трудові мігранти
довіряють значно більше:
«А в державу, вони вже так розвірилися [авт. українські трудові мігранти
перестали довіряти українській державі]. Я бачу, так вже люди говорять, всі
такі їхні враження, вони мають надію тільки на себе, шось не довіряють вони
державі… От, як я знаю, в Іспанії, шо людині положено, то вона і требує…, і
вона захищена конституцією, і захищена всіма правопорядками, і оберігається
міліцією, там поліцією, законом. От, мене хтось скривдив, я можу звернутися
по любому питанні. Мене скривдив, шось у мене пропало, чи ше шось, я можу
звернутись до поліції. Вони це питання вирішать до нуля» (Дмитро, 52 роки,
чоловік, Іспанія) [Додаток Г, с. 354; с. 356].
Продовжуючи проблему довіри, українські трудові мігранти схильні
довіряти близькому оточенню, первинним соціальним групам: сім’ї, родині,
друзям, представникам релігійної спільності тощо. Цим соціальним групам вони
довіряють без якихось територіальних особливостей, – як у країні перебування,
так й у країні походження. Важливим фактором тут є тільки специфіка
функціонування й підтримки взаємовідносин між ними.
Одним із найважливіших результатів дослідження стало те, що українські
трудові мігранти, як й українці-немігранти, схильні оцінювати соціальну
справедливість чи соціальну несправедливість в залежності від особистого рівня
довіри до інших. Оцінку справедливого випадку отримали ті приклади
респондентів, які відбулися через взаємовідносини із соціальними групами, де
налагоджені особисті відносини, тобто існує так звана, персоніфікована довіра.
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Також, українські трудові мігранти вважають більш справедливими
різного роду системи (політична, соціальна, економічна, освітня тощо) у країні
перебування, яким вони довіряють, і часто порівнюють із аналогічними
системами в Україні, які втратили капітал довіри до себе, і є несправедливими,
на їхню думку (молоді українські трудові мігранти не настільки полярно
диференціюють соціальну справедливість соціальних систем у державі
походження та державі перебування).
Відповідно до нашого визначення, сформованого у першому розділі, ми
окреслили поняття соціальної справедливості як цінності. У процесі аналізу
емпіричних даних, нам вдалося підтвердити це. Як для респондентів із досвідом
трудової міграції, так й для респондентів із порівняльної групи, соціальна
справедливість – це цінність-ціль та цінність-засіб.
Соціальна справедливість як цінність-ціль є очевидний загальний
життєвий орієнтир у соціальних взаємовідносинах різного рівня.
Соціальна справедливість як цінність-засіб втілює певну ситуативну мету,
служить засобом для досягнення цінності-цілі. Цими засобами є «чисті» та
«множинні» принципи соціальної справедливості.

Висновки до розділу 3

Визначення

особливостей

уявлень

про

соціальну

справедливість

українських трудових мігрантів ґрунтується на авторському емпіричному
дослідженні. Теоретико-методологічні засади дослідження базуються на теорії
принципів справедливості D. Miller та теорії множинності сфер справедливості
M. Walzer.
У процесі аналізу та синтезу емпіричного матеріалу було розширено
принципи соціальної справедливості, запропоновані у теорії D. Miller. Окрім
міллерівських принципу потреб, принципу індивідуальних внесків та заслуг й
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принципу дотримання прав та законів, ми додали принцип чеснот та принцип
рівності. Відтак, було визначено п’ять принципів соціальної справедливості:
принцип потреб, принцип індивідуальних внесків та заслуг, принцип
дотримання прав та законів, принцип рівності, принцип чеснот. Ми їх означили
як «чисті» принципи соціальної справедливості.
Окрім цього, виявилося, що уявлення про соціальну справедливість
обґрунтовуються не тільки «чистими» принципами, але й «множинними»
принципами. «Множинні» принципи – це комбінації двох чи більше «чистих»
принципів при обґрунтуванні соціальної несправедливості чи соціальної
справедливості.
Згідно із теорією множинності сфер справедливості, спочатку було
виділено моральну, соціальну, правову, політичну, економічну та професійну
сфери. Пізніше, виявилося, що уявлення про соціальну справедливість
українських трудових мігрантів репрезентуються ще у загальній/повсякденній,
сімейній сферах та сфері соціальних взаємовідносин.
У процесі аналізу та синтезу емпіричних даних нам вдалося перевірити
робочу гіпотезу дослідження, згідно із якою припускалося, що уявлення про
соціальну справедливість українських трудових мігрантів мають відмінні
характеристики із уявленнями українців, що не мали досвіду трудової міграції.
Як вияволося, уявлення про соціальну справедливість, як і соціальну
несправедливість, українських трудових мігрантів є доволі схожими із
уявленнями українців-немігрантів.
Нам вдалося виявити, що молодша вікова група трудових мігрантів та
молоді українці-немігранти характеризуються схожими уявленнями щодо
соціальної справедливості, і які відрізняються від уявлень зрілих трудових
мігрантів та зрілих-немігрантів, уявлення яких, також, мають багато
подібностей.
Українські трудові мігранти та українці-немігранти, обґрунтовуючи
соціальну справедливість, використовують усі п’ять «чистих» принципів та
утворюють різні комбінації «множинних» принципів.
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Для молодих українських трудових мігрантів основним принципом
пояснення соціальної справедливості є принцип індивідуальних внесків та
заслуг. Згідно із уявленнями цієї соціально-демографічної групи, соціальна
справедливість – це індивідуальні заслуги, внески чи бездіяльність, які повинні
відповідно винагороджуватися чи каратися. Заслуги та винагороди/покарання
можуть бути як матеріальні, так і нематеріальні. Основними сферами
репрезентацій уявлень респондентів згідно із принципом індивідуальних внесків
та заслуг, є професійна та загальна/повсякденна сфери.
Зрілі українські трудові мігранти найчастіше пояснюють соціальну
справедливість через принцип чеснот. Соціальна справедливість – це набір
певних моральних якостей, які повинні використовуватися у соціальних
взаємодіях. Серед таких якостей вони називають чесність, щирість, доброту,
доброзичливість, взаємодопомогу, повагу та ін. Основною сферою репрезентації
цих уявлень є моральна сфера.
Схожість уявлень про соціальну справедливість серед українських
трудових мігрантів та українців, які не мали досвіду трудової міграції вдалося
пояснити завдяки низці теоретичних підходів:
— по-перше, згідно із концепцією «колективних уявлень» Е. Durkheim,
уявлення між українцями, які мали досвід трудової міграції та українцями без
такого досвіду є солідаризованими, та виражаються в спільних моральних
приписах, розумінні юридичних норм, релігійних віруваннях, матеріальних
символах та поняттях. Тобто, для них базовими є колективні уявлення. Тоді як
індивідуальні уявлення ґрунтуються на особистому досвіді, та є значно
гнучкішими та менш стійкішими, аніж колективна складова уявлень про
соціальну справедливість;
— по-друге, завдяки поняттю габітусу можна пояснити диспозиції,
преференції, уявлення про соціальну справедливість, які постійно коригуються
залежно від досвіду. Проте, усі зовнішні стимули та умови, що творять досвід,
постійно сприймаються через уже сформовані попереднім досвідом структури.
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Тобто, беззаперечною перевагою користується первинний досвід, що свідчить
про відносну закритість системи диспозицій, яка творить габітус;
— по-третє, в процесі формування уявлень про соціальну справедливість
поєднуються два типи соціальних відносин (згідно із теорією F. Tonnies [Тьонніс,
2005]): гемайншафт (де соціальні зв’язки будуються на традиціях, почутті
близькості) та гезельшафт (соціальні зв’язки базуються на раціональності та
розрахунку), де все ж таки, традиції, які існують у спільноті, є первинним
чинником у цьому процесі й достатньо статичним, згідно із ідеями А. Macintyre,
сформованими у його концепції спільнотно-суспільного фактору формування
ідей про соціальну справедливість.
Відтак, схожість уявлень про соціальну справедливість та соціальну
несправедливість між українськими трудовими мігрнатами та українцяминемігрантами може свідчити про те, що міграційний досвід не в повній мірі
сприяє інтеріоризації європейських цінностей та уявлень. Все ж таки, ми
припускаємо (поки ще не вивчивши уявлень про соціальну справедливість
громадян країн перебування українських трудових мігрантів), що первинний
досвід, отриманий у первинних групах (сім’я, друзі, школа, ближче оточення) є
визначальним при формуванні уявлень про соціальну справедливість. Окрім
цього, перебування у трудовій міграції – не означає розриву соціальних
взаємовідносин із індивідами у країні походження. А отже, їхні норми, цінності,
уявлення мають можливість до постійного відтворення.
Результати дослідження частково підтвердили основну тезу теорії
М. Walzer, згідно із якою, для досягнення соціальної справедливості у
конкретних сферах потрібно застосовувати конкретні принципи. До прикладу,
принцип чеснот характеризується «однорідністю» застосування у моральній
сфері соціальної реальності. Принцип дотримання прав та законів найбільш
притаманний політичній та правовій сфері, принцип потреб – соціальній сфері.
Проте,

інші

«чисті»

принципи

соціальної

справедливості

(принцип

індивідуальних внесків та заслуг й принцип рівності) характеризуються
«множинністю» сфер репрезентацій уявлень. А утворення «множинних»
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принципів соціальної справедливості – це один із чинників вважати, що не можна
однозначно стверджувати, що певний конкретний принцип соціальної
справедливості є найбільш притаманний лише певній сфері соціальної
реальності.
Використання різною мірою, проте усіх «чистих» принципів соціальної
справедливості, а також, утворення «множинних» принципів свідчить про те, що
уявлення про соціальну справедливість українських трудових мігрантів мають
мікро та макро виміри. Мультивимірність уявлень про соціальну справедливість
закладається

у

самих

«чистих»

принципах.

Мікровимір

визначається

індивідуальними вираженнями цінностей, принципів, норм тощо. Макровимір –
це уявлення про правильність та справедливість існуючого соціального порядку,
культурних, політичних, релігійних особливостей у суспільстві.
Соціальні комунікації є важливим процесом при формуванні уявлень про
соціальну справедливість. Під час комунікації індивіди презентують та
визначають свої існуючі уявлення про соціальну справедливість та створюють
нове розуміння соціальної справедливості.
Оцінка та обґрунтування соціальної справедливості чи соціальної
несправедливості залежить від довіри до інших (суб'єктів чи об'єктів, які
оцінюються).

Оцінку

справедливого

випадку

отримали

ті

приклади

респондентів, які відбулися через взаємовідносини із індивідами та соціальними
групами, де налагоджені особисті відносини, до яких існує так звана
персоніфікована довіра. Також, справедливими в уявленнях українських
трудових мігрантів (особливо, групи зрілих трудових мігрантів) є різного роду
системи (політична, соціальна, економічна, освітня тощо) у країні перебування,
яким вони довіряють. І часто вони порівнюють ці системи із аналогічними
системами в країні походження, які втратили капітал довіри до себе, і є
несправедливими на їхню думку.
Окрім цього, соціальна справедливість визначається респондентами як
цінність-ціль та цінність-засіб. Соціальна справедливість як цінність-ціль є
очевидний загальний життєвий орієнтир у соціальних взаємовідносинах різного
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рівня. Соціальна справедливість як цінність-засіб втілює певну ситуативну мету,
служить засобом для досягнення цінності-цілі. Цими засобами є «чисті» та
«множинні» принципи соціальної справедливості.
Результати, отримані у цьому розділі, допомогли нам доповнити
запропоновану дефініцію соціальної справедливості. Тепер ми визначаємо
соціальну справедливість як одну із фундаментальних цінностей, яка наділяється
індивідуальним сенсом та визначається рівнем довіри до інших індивідів чи
соціальних систем у процесі соціальних взаємодій, ставлячи моральну та
правову вимогу створення рівних шансів та можливостей, відповідності між
практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у житті суспільства та
їхнім соціальним становищем, між їхніми правами та обов’язками, внеском та
винагородою, злочином й покаранням, заслугами індивідів та їхнім визнанням,
здібностями та потребами.
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ВИСНОВКИ

Проведений у роботі аналіз дозволив сформувати основні теоретичні
узагальнення роботи, що свідчить про реалізацію поставлених завдань
дослідження.
1.

Систематизувавши основні теоретико-методологічні підходи в

філософії, політології, юриспруденції та етиці, можна стверджувати, що
соціальна справедливість є міждисциплінарним дослідницьким поняттям.
Спільною характеристикою цих наук є визначення соціальної справедливості як
моральної та/чи правової категорії, яка є ключовою у розподілі, обміні чи
зрівнянні матеріальних та нематеріальних благ між індивідами, соціальними
групами чи суспільствами.
2.

Окресливши особливості теоретико-методологічних підходів до

вивчення соціальної справедливості у соціології, запропоновано досліджувати це
поняття завдяки чотирьом підходам:
— мегасоціологічний (концепції глобальної справедливості), який
націлений на пошук універсального принципу соціальної справедливості для
забезпечення матеріального та нематеріального розподілу й обміну, подолання
глобальних проблем у світі;
—

макросоціологічний

(концепції

макросправедливості),

який

зорієнтований на вивчення соціальної справедливості як базового принципу для
соціальних,

політичних, економічних

та

інших інститутів, її ролі у

функціонуванні суспільно-політичного устрою;
— мезосоціологічний (концепції гібридної справедливості), завдяки якому
досліджується у який спосіб та завдяки яким інструментам, можна здійснити
розподіл, обмін чи зрівняння благ в соціальних системах, й водночас,
гарантувати індивідам та різним соціальним групам отримання винагород чи
тягот від цих процесів, які відбуваються у соціальній системі чи системах;
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— мікросоціологічний (концепції мікросправедливості), який надає змогу
вивчати яким чином індивідуальні характеристики, цінності, чесноти, знання,
досвід, взаємодії впливають на формування, обґрунтування та оцінку соціальної
справедливості.
Запропоновано чотирьохрівневу структуру соціальної справедливості:
соціальна справедливість як цінність соціальних інститутів та суспільств;
соціальна справедливість як цінність індивідів, спільнот та суспільств водночас;
соціальна справедливість як цінність окремих індивідів; та глобальна соціальна
справедливість як цінність людства.
3.

Аналіз

емпіричних

досліджень

соціальної

справедливості

в

українському суспільстві свідчить про те, що українці оцінюють сучасне
українське суспільство скоріше як несправедливе. Порушення соціальної
справедливості зустрічається не тільки в економічний, політичній та ін. сферах,
але й у повсякденних взаємодіях. Це впливає на рівень соціального капіталу, в
тому числі, індивідуальної довіри до соціальних інститутів та інших індивідів.
Відтак, для українців соціальна справедливість – це, насамперед, етична
категорія, яка має виражатися у міжособистісних відносинах та персональних
чеснотах, зміцнюючи соціальний капітал та взаємодовіру.
4.

Систематизувавши напрацювання у соціології по трудовій міграції,

вдалося прийти до висновку, що трудова міграція визначається як територіальне
переміщення населення з метою зміни місця працевлаштування і пошуку роботи,
з одержанням за це відповідної винагороди; і спричиненої соціальноекономічними, соціокультурними, природніми, політичними чи іншими
факторами.
Соціально-економічні причини є основними факторами трудової міграції
українців. Проте, продовження трудової еміграції стає способом реалізації
власних інтересів мігрантів та інструментом пошуку балансу між власними
ціннісними очікуваннями та ціннісними можливостями, що могли зазнати
трансформації із часу прибуття в країну призначення. Наявність міграційного
досвіду стає чинником зміни пріоритетності цінностей: українські трудові
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мігранти зазначають важливість нематеріальних особистісних (оптимізм,
самореалізація, віра в себе, доброзичливість, відкритість та ін.) та суспільних
(верховенство закону, дотримання прав людини, система цивільного та
соціального захисту тощо) цінностей для них на теперішній час.
Визначено, що уявлення про соціальну справедливість будуть

5.
вивчатися

завдяки

теоретико-методологічним

засадам

теорії

принципів

справедливості та теорії множинності сфер справедливості. Методом отримання
емпіричних даних було обрано напівструктуроване інтерв’ю. Уявлення
українських трудових мігрантів репрезентуються завдяки «чистим» та
«множинним» принципам соціальної справедливості у моральній, соціальній,
правовій,

політичній,

економічній,

професійній

загальній/повсякденній,

сімейній сферах соціальної реальності та сфері соціальних взаємовідносин.
До «чистих» принципів соціальної справедливості належать: принцип
потреб, принцип індивідуальних внесків та заслуг, принцип дотримання прав та
законів, принцип рівності, принцип чеснот.

«Множинні» принципи – це

комбінації двох чи більше «чистих» принципів при обґрунтуванні соціальної
справедливості/несправедливості.
Результати дослідження частково підтвердили основну тезу теорії
M. Walzer, згідно із якою, для досягнення соціальної справедливості у
конкретних сферах потрібно застосовувати конкретні принципи. До прикладу,
принцип чеснот характеризується «однорідністю» застосування у моральній
сфері соціальної реальності. Принцип дотримання прав та законів найбільш
притаманний політичній та правовій сфері, принцип потреб – соціальній сфері.
Проте,

інші

«чисті»

принципи

соціальної

справедливості

(принцип

індивідуальних внесків та заслуг й принцип рівності) характеризуються
«множинністю» сфер репрезентацій уявлень. А утворення «множинних»
принципів соціальної справедливості – це один із чинників вважати, що не можна
однозначно стверджувати, що певний конкретний принцип соціальної
справедливості є найбільш притаманний лише певній сфері соціальної
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реальності. Відтак, варто говорити про множинність принципів соціальної
справедливості у множинних сферах соціальної реальності.
6.

Вдалося визначити основні принципи обґрунтування соціальної

справедливості та сфери репрезентації уявлень про соціальну справедливість
серед українських трудових мігрантів. Як виявилося, вікові характеристики
впливають значно більше на особливості уявлень про соціальну справедливість,
аніж наявність чи відсутність досвіду трудової міграції. Молодша вікова група
трудових мігрантів та молоді українці-немігранти характеризуються схожими
уявленнями щодо соціальної справедливості, і які відрізняються від уявлень
зрілих трудових мігрантів та зрілих-немігрантів, уявлення яких також мають
багато подібностей.
Для молодих українських трудових мігрантів та української молоді без
такого досвіду основним принципом пояснення соціальної справедливості є
принцип індивідуальних внесків та заслуг. Згідно із їхніми уявленнями,
соціальна справедливість – це індивідуальні заслуги, внески чи бездіяльність, які
повинні

відповідно

винагороджуватися

чи

каратися.

Заслуги

та

винагороди/покарання можуть бути як матеріальні, так і нематеріальні.
Основними сферами репрезентацій уявлень респондентів, згідно із принципом
індивідуальних внесків та заслуг, є професійна та загальна/повсякденна сфери.
Зрілі українські трудові мігранти та зрілі українці без досвіду трудової
міграції найчастіше обґрунтовують соціальну справедливість через принцип
чеснот. Соціальна справедливість – це набір певних моральних якостей, які
використовуються у соціальних взаємодіях. Серед таких якостей вони називають
чесність, щирість, доброту, доброзичливість, взаємодопомогу, повагу та ін.
Спільною основною сферою репрезентації уявлень про соціальну справедливість
є моральна сфера.
7.

Узагальнюючи особливості формування та обґрунтування уявлень

про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів, означено
такі факторами, які визначають ці уявлення:
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— мультивимірність уявлень: мікровимір визначається індивідуальними
вираженнями цінностей, знань, досвіду, практик індивідів; макровимір – це
уявлення про правильність існуючого соціального порядку, культурних,
політичних, релігійних особливостей у суспільстві;
— соціальна комунікація. Під час комунікації індивіди презентують,
визначають

та/чи

справедливість,

та

стверджують
можуть

свої

існуючі

створювати

уявлення

нове

про

розуміння

соціальну
соціальної

справедливості;
— довіра до інших. Оцінку справедливого випадку отримали ті приклади
респондентів, які відбулися через взаємовідносини із індивідами та соціальними
групами, де налагоджені особисті відносини, до яких існує так звана
персоніфікована довіра. Також, справедливими в уявленнях українських
трудових мігрантів є різного роду системи у країні перебування, яким вони
довіряють. І часто вони порівнюють ці системи із аналогічними системами в
країні походження, які втратили капітал довіри до себе, і є несправедливими на
їхню думку.
Визначена схожість уявлень про соціальну справедливість серед індивідів
із міграційним досвідом та індивідів без такого досвіду ставить перед нами
наступну дослідницьку проблему задля з’ясування повноти процесу формування
уявлень про соціальну справедливість та їхнього обґрунтування: вивчити
уявлення

про

соціальну

справедливість

мешканців

країн

перебування

українських трудових мігрантів, та порівняти їх із уявленнями об’єкту цієї
роботи. Це дасть змогу побачити не лише особливості уявлень про соціальну
справедливість, а й специфіку інтеріоризації цінностей, які можуть бути як
схожими, так й відмінними у цих соціальних групах.
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Міжнародна науково-практична конференція «Науково-теоретичні

аспекти вирішення глобальних проблем сучасності державами та міжнародними
міждержавними організаціями» (Дніпропетровськ, 2014).
4.

Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки:

сучасні тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 2014).
5.

VIII Львівській соціологічний форум «Сучасний український соціум:

доцентрові та відцентрові тенденції» (Львів, 2014).
6.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Теоретичні,

методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології» (Херсон, 2014).
7.

IV Всеукраїнська конференція молодих науковців «Соціологія –

соціальна робота – регулювання соціальних проблем» (Львів, 2015).
8.

ІХ

Львівський

соціологічний

форум

«Сучасне

українське

суспільство: у пошуках нових форм солідарності» (Львів, 2015).
9.

VIІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих

вчених «Соціологія та сучасні соціальні трансформації» (Київ, 2015).
10.

«Social Justice: new perspectives, new horizons» (Београд, 2016).

11.

Х

Ювілейний

Львівський

соціологічний

форум

«Змінність

соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості»
(Львів, 2016 р.).
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Додаток Б
Соціально-демографічні характеристики респондентів

Таблиця Б1 — Соціально-демографічні характеристики респондентів із
досвідом трудової міграції
Код інтерв’ю

Стать

Вік

Освіт
а

Zhas_30_m_I+TR

чол.

30

вища

Ihor_24_m_I

чол.

24

вища

Kateryna_25_f_F+R
U

жін.

25

вища

Dmytro_25_m_PL

чол.

25

вища

Yuriy_23_m_S

чол.

23

вища

Mykola_25_m_CDN чол.
+PL

25

вища

Violetta_26_f_CDN
+PL

жін.

26

вища

Stefania_27_f_PL

жін.

27

вища

Lyudmyla_23_f_PL

жін.

23

вища

Andriy_26_m_EU+
PL

чол.

26

вища

Kateryna_28_f_CZ+
Turkey

жін.

28

вища

Vitaliy_28_m_PL

чол.

28

вища

Marta_22_f_PL

жін.

22

вища

Країна
перебуван
ня

Триваліст
ь
перебуван
ня
Італія,
Від 1 до 5
Туреччина років
Італія
Від
3
місяців до
1 року
Франція,
Від
3
Росія
місяців до
1 року
Польща
Від
3
місяців до
1 року
Іспанія
Від
3
місяців до
1 року
Канада,
Від
3
Польща
місяців до
1 року
Канада,
Від
3
Польща
місяців до
1 року
Польща
від 1 до 5
років
Польща
Від
3
місяців до
1 року
Країни ЄС Від
3
та США
місяців до
1 року
Чехія,
Від
3
Туреччина місяців до
1 року
Польща
Від
3
місяців до
1 року
Польща
Від
3
місяців до
1 року

Тип
міграції

трудової

Висококваліфікова
на (професіонал)
Висококваліфікова
на (професіонал)
Низькокваліфікова
на
Низькокваліфікова
на
Низькокваліфікова
на
Низькокваліфікова
на
Низькокваліфікова
на
Низькокваліфікова
на (сезонна)
Низькокваліфікова
на (сезонна)
Низькокваліфікова
на
Низькокваліфікова
на (сезонна)
Низькокваліфікова
на
Висококваліфікова
на (науковець)
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Продовження Таблиці Б1
Код інтерв’ю

Ста
ть

Вік

Освіт
а

Nestor_29_m_A
T
Taras_28_m_AT

чол.

29

вища

Країна
перебуванн
я
Австрія

чол.

28

вища

Австрія

Iryna_32_f_AT

жін.

32

вища

Австрія

Tetyana_28_f_S

жін.

28

вища

Іспанія

Tetyana_21_f_I

жін.

21

вища

Італія

Yaroslav_24_m_
I
Yulia_23_f_I

чол.

24

вища

Італія

жін.

23

Італія

Maryana_29_f_I

жін.

29

середн
я
спеціа
льна
вища

Vitaliy_29_m_I

чол.

29

Італія

Roksolana_29_f_
I
NatalyaК_35_f_I

жін

29

середн
я
спеціа
льна
вища

жін.

35

Італія

Oksana_35_f_I

жін.

35

середн
я
спеціа
льна
вища

Olha_24_f_ENG
+CAN
Nazar_24_m_D

жін.

24

вища

чол.

24

вища

Англія,
Канада
Німеччина

Mykhailo_18_m
_CZ+CH+USA

чол.

18

Andriy_21_m_R
US+PL
Natalya_35_f_I

чол.

21

жін.

35

непова
на
вища
неповн
а вища
середн
я
спеціа
льна

Італія

Італія

Італія

Чехія,
Швейцарія,
США
Росія,
Польща
Італія

Тривалість
перебуванн
я
Від 1 до 5
років
Від
3
місяців до 1
року
Від 1 до 5
років
Від 1 до 5
років
Від 5 до 10
років
Від 5 до 10
років
Від 5 до 10
років

Тип
міграції

трудової

Від 5 до 10
років
Від 1 до 5
років

Низькокваліфікован
а
Низькокваліфікован
а

Висококваліфікован
а (професіонал)
Висококваліфікован
а (науковець)
Висококваліфікован
а (науковець)
Висококваліфікован
а (професіонал)
Висококваліфікован
а (професіонал)
Низькокваліфікован
а
Низькокваліфікован
а

Від 1 до 5 Низькокваліфікован
років
а
Від 1 до 5 Низькокваліфікован
років
а
Більше 10
років
Від 1 до 5
років
Від 1 до 5
років
Від 1 до 5
років

Висококваліфікован
а
Низькокваліфікован
а
Низькокваліфікован
а
Низькокваліфікован
а

Від 1 до 5
років
Більше 10
років

Низькокваліфікован
а
Низькокваліфікован
а
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Продовження Таблиці Б1
Код інтерв’ю

Стат Ві
ь
к

Освіта

Країна
перебуван
ня

Vira_38_f_I

жін.

38

вища

Італія

Natalya_42_f_I

жін.

42

середня

Італія

Dmytro_52_m_E

чол.

52

Іспанія

Halyna_43_f_I

жін.

43

Natalya_36_f_I

жін.

36

Lyubov_52_f_I

жін.

52

Nadiya_46_f_I

жін.

46

Hanna_39_f_PL

жін.

39

середня
спеціаль
на
середня
спеціаль
на
середня
спеціаль
на
середня
спеціаль
на
середня
спеціаль
на
середня

Nata_39_f_I

жін.

39

вища

Італія

Lesya_47_f_B

жін.

47

вища

Бельгія

Kateryna_50_f_PL+
USA
Lesya_56_f_D+USA

жін.

50

вища

жін.

56

вища

Vira_44_f_PL+USA

жін.

44

середня

Lyubov_56_f_PL+U
SA

жін.

56

вища

Польща,
США
Німеччин
а, США
Польща,
США
Польща,
США

Mykhailo_44_m_S

чол.

44

Швеція

Mykola_55_m_ENG

чол.

55

середня
спеціаль
на
вища

Olena_51_f_I

жін.

51

Італія

Serhiy_45_m_CZ

чол.

45

середня
спеціаль
на
середня

Триваліст
ь
перебуван
ня
Більше 10
років
Від 5 до 10
років
Більше 10
років

Тип
трудової
міграції
Низькокваліфіков
ана
Низькокваліфіков
ана
Низькокваліфіков
ана

Італія

Більше 10 Низькокваліфіков
років
ана

Італія

Більше 10 Низькокваліфіков
років
ана

Італія

Більше 10 Низькокваліфіков
років
ана

Італія

Від 5 до 10 Низькокваліфіков
років
ана

Польща

Від
3
місяців до
1 року
Більше 10
років
Більше 10
років
Більше 10
років
Від 5 до 10
років
Більше 10
років
Від
3
місяців до
1 року
Від
3
місяців до
1 року
Від 1 до 5
років
Від 1 до 5
років

Англія

Чехія

Низькокваліфіков
ана (сезонна)
Низькокваліфіков
ана
Низькокваліфіков
ана
Низькокваліфіков
ана
Низькокваліфіков
ана
Низькокваліфіков
ана
Низькокваліфіков
ана
Низькокваліфіков
ана
Низькокваліфіков
ана
Низькокваліфіков
ана

Від 1 до 5 Низькокваліфіков
років
ана
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Продовження Таблиці Б1
Код інтерв’ю

Стат
ь

Ві
к

Освіт
а

Ostap_52_m_CZ

чол.

52

вища

Країна
перебуванн
я
Чехія

Andriy_41_m_PL

чол.

41

вища

Польща

Maksym_43_m_S

чол.

43

вища

Швеція

Mykhailo_37_m_P
L

чол.

37

вища

Польща

Тривалість
перебуванн
я
Від
3
місяців до 1
року
Від
3
місяців до 1
року
Від 1 до 5
років
Від
3
місяців до 1
року

Тип
міграції

трудової

Низькокваліфікован
а
Низькокваліфікован
а
Висококваліфікован
а
Низькокваліфікован
а

Всього опитано 52 респондентів із досвідом трудової міграції. Із них, 30
осіб - віком 18-35 років (16 жінок та 14 чоловіків) та 22 осіб - віком 35 років і
старші (14 жінок та 8 чоловіків).

Таблиця Б2 — Соціально-демографічні характеристики респондентів без
досвідом трудової міграції
Код інтерв’ю
Maryana_30_f
Maksym_35_m
Oryslava_28_f
Yuriy_23_m
Natalia_25_f
Adrian_21_m
Natalia_24_f
Orest_26_m
Tetiana_24_f
Ivanna_25_f
Roman_19_m
Inna_30_f
Natalia_32_f
Halyna_52_f
Alik_56_m
Nadia_54_f
Zenovia_57_f
Anna_87_f
Yulianna_51_f

Стать
жін.
чол.
жін.
чол.
жін.
чол.
жін.
чол.
жін.
жін.
чол.
жін.
жін.
жін.
чол.
жін.
жін.
жін.
жін.

Вік
30
35
28
23
25
21
24
26
24
25
19
30
32
52
56
54
57
87
51

Освіта
вища
середня спеціальна
вища
вища
вища
вища
вища
вища
вища
вища
незакінчена вища
вища
вища
вища
середня спеціальна
вища
вища
середня спеціальна
вища
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Продовження Таблиці Б2
Код інтерв’ю
Roman_56_m
Halyna_57_f
Vasyl_58_m
Oleksandr_58_m

Стать
чол.
жін.
чол.
чол.

Вік
56
57
58
58

Освіта
вища
вища
середня
середня спеціальна

Всього опитано 23 респондентів, які не мають досвіду трудової міграції. Із
них, 13 осіб - віком18-35 років (8 жінок та 5 чоловіків) та 10 осіб – віком 35 років
і старші (6 жінок та 4 чоловіків).
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Додаток В
Питальник напівструктурованого інтерв’ю

Оцінка самопочуття, теперішньої ситуації та очікувань
1.

Як Ви себе зараз почуваєте у цій країні / у цій ситуації / в

теперішньому стані?
2.

Які останні події Вам запам’яталися? Обґрунтуйте.

3.

Які Ваші очікування про майбутнє?

Визначення принципів та цінностей
4.

Скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити

людина? Чи користуєтеся Ви цими принципами?
5.

Що є цінним для людей навколо Вас? Що є цінним особисто для Вас?

Характеристика інтересів
6.

Які Ваші сьогоднішні інтереси? Що/хто впливає на Ваші інтереси?

Чи маєте Ви доступ до задоволення цих інтересів?
Означення справедливих та несправедливих випадків, справедливості та
несправедливості.
7.

Згадайте, будь ласка, приклад несправедливого випадку? Чому так

сталося? Як цього можна було уникнути?
8.

Скажіть, будь ласка, що для Вас є несправедливість?

9.

Згадайте, будь ласка, приклад справедливого випадку? Завдяки чому

так сталося? Що/хто сприяв цьому?
10.

Скажіть будь ласка, що для Вас є справедливість?

11.

Тепер, візьмемо до прикладу таблицю Вашого дня, яку Ви

заповнили. Чи стикалися Ви з справедливістю/несправедливістю сьогодні
(вчора)?
12.

На Вашу думку, як можна досягти справедливості?
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Додаток Г
Зведені транскрипти інтерв’ю із українськими трудовими мігрантами

Інтерв’ю Zhas_30_m_I+TR
І: Доброго вечора мене звати Заремба Ганна. Я сьогодні говорю з Жасом. Сьогодні
дев’яте червня дві тисячі чотирнадцятого року. Як ви себе зараз почуваєте в
теперішньому стані?
Ж: Добрый вечер, (…). Меня зовут (…). Здесь и сейчас я себя чувствую спокойно,
удовлетворенно, в гармонии.
І: Дякую. Скажіть, будь ласка, які останні події вам запам’ятались?
Ж: Счастье и полное соединение с своей собакой.
І: А коли це було?
Ж: Это было сегодня днем, пару часов назад, когда я отвлекся от работы и решил
уделить время своей собаки, побыть с ней. Просто отвлечься от механической, рутиной,
обыденной жизни, от работы.
І: Чи часто бувають ці відчуття відмінні від будніх, як ви сказали?
Ж: Конечно бывают. Это зависимо от общества в котором мы живем, и те правила, те
устои, те традиции и культура, которые окружают нас, мы взаимодействуем постоянно с ними.
При взаимодействии, хотим мы того или нет, подвергаемся каким то механическим процессам,
которые свойственны животным, мы социальные животные.
І: Тоді ось ці почуття, шо ви сказали, щастя, якась така чуттєва взаємодія з
собакою, чи це характеристика ось цього соціального механізму чи це шось інше?
Ж: Я бы сказал что это что-то другое. Потому что в наше время люди забывают про
смысл бытия, смысл жизни человека, порой живут не в настоящем времени, не проживая
именно радуясь каждому дню, каждой минуте, каждому чувству которое рождается изнутри
человека, а просто живет обыденной жизнью и руководствуется какими-то материальными
благами, живет прошлым и будущим, и забывает что жизнь это только настоящие.
І: Дякую. Ви згадали про сенс життя людини, шо люди часто про це забувають.
Можете трошки детальніше про це розказати?
Ж: Я как раз изучаю сейчас этот вопрос очень важный для каждого человека, на мой
взгляд. Потому что человек приходит в этот мир и уходит из этого мира в котором мы живем.
Это называется человеческая жизнь, которая насыщена богатыми событиями, и это всего лишь
череда, цепочка событий и человек зачастую не понимает для чего он нужен. Есть такая наука,
которая философия, которая изучает такое глобальные вопросы, этим я и занимаюсь. Человек
приходя в этот мир, жизнь начинается, дается начало и у всего чего есть начало есть конец.
Это глобальные логические оппозиции, которые можно привести в пример как счастье –
несчастье, бытие – небытие, жизнь – смерть, начало – конец, и говоря о том, что если есть
начало, то есть конец. А что такое конец? Это смерть, физическая смерть человека, нашего
тела. Что подразумевает собой смерть и вообще говоря о том, смысл жизни заключается, на
мой взгляд, в том что смысл в жизни является смерть человека. Потому что все что бы не делал
человек в этой жизни, оно все приводит к одному. Представьте, занимается музыкант-рокер,
который ходит на протяжение своей жизни на концерты, на концерты, на концерты, на
концерты, неважно на какие, на свои или чужие, изучая при этом все направление
музыкальные, стилистики и так далее, и тратит свои семьдесят лет на это. Представим другого
человека, который по карьерной лестнице стремиться вверх, вверх, вверх. Эму кажется, что он
вверх стремиться, но тем ни менее, его цель и миссия заключается в том, что бы достичь
какого-то статуса, социального статуса, политического статуса стремясь к материальным
благам, власти, деньги и материальные ценности. Стремясь к этому, он забывает о самом
главном вопросе: «Зачем он пришел в этот мир?». Теперь возьмем человека, который ходит на
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концерты и который стремиться к материальным благам и стремится заработать миллиарды
свои, что их объединяет? В конце концов их объединяет лишь одно – смерть, которая
объединяет всех людей на планете. Но человек забывает, что это самый главный вопрос в его
жизни: «Что такое смерть?». И почему человек боиться, человеку вообще очень свойственно
бояться смерти, у него дикий страх перед смертью, парой непонятный, порой понятный, порой
неосознанный, порой осознанный. Если говорить о смерти, то это и есть смысл всей жизни.
Но на протяжении жизни можно стремиться развиваться внутренне индивидуально, это раз,
индивидуально внешне – два, внутренне коллективно и внешне коллективно. Сейчас я
попытаюсь в вкратце изложить что это значит.
І: Тобто, зовнішньо індивідуально, внутрішньо індивідуально, зовнішньо
колективно, внутрішньо колективно?
Ж: Так. И мы начинаем, конечно, с внутренне индивидуального мира человека. И еще
хотел добавить такой пример. Представьте себе человек, который смертельно болен, рак, ему
осталось жить месяц. И попробуйте взять у него интервью. Человек будет говорить, задаваться
глобальными вопросами о жизни, о смерти, о достижениях, о Боге, о мире, о духе, о душе и
так далее, глобальные философские вопросы. Он будет только о них и говорить. Потому что
знает, что он скоро умрет, он не будет думать о том как построить дом, как вырастить ребенка
и как купить дорогие вещи, и отправить маму в отпуск. Потому что человек ответственен
только за свою жизнь, он не может быть ответственен за маму, за ребенка, за друга или за
жену, даже за собаку. Он ответственен только за свою жизнь, и смерть подводит это
подведение итогов всей жизни. Теперь вернемся, что такое жизнь человеческая. Я уже сказал,
что это череда, цепочка событий, которая происходит и на которую тратит большую часть
жизни человек, не задумываясь о главных вещах. И в конце концов, он приходит к тому, что,
блин, а я самое главное не задал себе в этой жизни: «Зачем я живу? И что такое смысл жизни?
И что такое жизнь, смерть? И что такое Бог? Кто Я?». И от тот человек, который умирает через
месяц, он задается этим вопросом. Так почему не задастся вопросами такими пока мы живи,
сейчас и уже, а не ждать того момента, когда уже будет конец близок, и посвятить себя этому.
Потому что у человека есть цель и миссия, у каждого существа живого, и даже не живого, есть
функция. Представим себе теперь творение человека. Возьмем, например, телефон, телефон
создан что бы нести свою функцию, задачу, его автор создал что бы упростить ежедневную
коммуникацию человека, а сейчас более того, нам смартфон дает такие возможности, не
отходя от кассы, фотографировать, слушать музыку, звонить другу, смотреть в интернете и
находить любую информацию, очень помогает. Представьте жизнь без него. Зачем нужен
телефон? Его создали, что бы он исполнял все эти функции, его человек на прямую
использует. Потому что он знает для чего создан телефон, потому что он – автор телефона. А
если положить телефон просто на стол и не трогать, что с ним произойдёт? Ничего, он будет
периодически сам включатся- выключаться, он будет звонить, но он не будет исполнять свою
функцию, и у его существовании есть абсурдность. Сравните теперь: это тоже самое, что и
человек, тоже самое, что человек. Человек не может быть без целей, без миссии, без функций
которая ему дана. Теперь мы задаемся вопросом: «Какая моя миссия? Какая моя функция в
этой жизни?».
І: А хто автор людини?
Ж: Кто автор, вот это уже философские вопросы, которые на протяжении трех тысяч
лет великие мыслители человеческого ума, задаться таким вот вопросом, и находят свои
ответы на них. А сейчас мы живем в такую эпоху, что вся информация доступна нам за два
клика через интернет. Если есть начало, есть и конец, если есть жизнь, значит есть автор, если
есть человек, значит у него тоже есть автор. Это как сапожник создает сапоги, человек создает
свои достижения в технологии, так далее. И если есть человек, значит у него есть миссия.
Зачем то он был создан и есть человек, то он должен стремиться к этой миссии, выполнять ее.
Теперь можно это вкратце развить так, у человека есть миссия, он должен ее найти. Для того,
чтобы найти ее, нужно стремиться познавать в первую очередь себя (о чем я говорил,
внутреннее индивидуальное развитии, начало твоего познания себя в первую очередь). Платон
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говорил: «Лешие победы – победы над самим собой». И человек по сути девяносто процентов
людей, себя не знают, не хотят знать, закрываться масками разными и выдуть не свою жизнь,
а ведомой другим, потому что человек – это не один я. Я это не только я, потому что я – это
тот факт, что я рассуждаю о себе в третий форме, в третьим лице, то это не только я. Есть я, а
есть не я. Это психология изучает, его назвал его Зигмунд Фрейд. И за частую, не Я руководит
тобою, Его руководит твой жизнью, и Его руководит исключительно ради своих каких-то
эгоистических, эгоцентрических целей, ценностей. Теперь если говоря о ценностях, сейчас мы
перейдем к этому. Говоря о том, что человек должен развивается в первую очередь, он должен
внутренне индивидуально. Это значит, нужно развивать свою душу и духовность. То с чего
следует вообще начинать человеку? Человек отличается от животного тем, что он умеет,
способностью задавания вопросов и поиск на них, раз. Второе, самое важное, он может
осознавать. Самосознание – то что не дано животному, что такое духовность и душа человека.
Душа это (...), есть куча методик практических, которые были изучены проверены на
экспериментах, что психология, психоанализ, терапия очень эффективно, продуктивно
помогает человеку познать себя. Познавая себя, человек открывает потенциал возвольности,
знакомится с собой, он знает больше, лучше себя. Таким образом, он понимает какие у него
есть возможности. Открывая их в себе, он направляет их на правильное дело. И так мы дошли
к тому, что необходимо познать себя с помощью практической методики, это психоанализ.
Духовную составляющую можно параллельно развивать через медитацию, концентрацию,
аутотренинг. Ты уже знаешь свой потенциал, энергетическую способность, которая позволяет
тебе быть на много эффективным, продуктивным, правильно не тратить попусту энергию,
которая в тебе заложена. Зачастую люди направляют ни туда, куда нада весь потенциал,
энергетический ресурс необходимо все это выявить, не то что выявить, надо узнать себя. Окей,
в идеальном плане человек познал себя, начинает познавать, потому что есть шесть стадий
развития сознания внутреннего. Это очень долго, и как раз я этим исследованием занимаюсь,
стадиями сознания. Архаические – это, когда то, когда сознание человека до семи месяцев,
дальше идет мифический, мифологический, логика – рациональный, экзистенциальный и
спиритический уровень. Шесть уровней у человека сознание есть, которые необходимо на
протяжение жизни развивать и стремиться в глубину и высоту достичь это основная. Такая
цель и миссия, задачи человека: познавать себя и развевается в себе не только себя, но и
развевать свой потенциал. Таким образом, человек когда начинает расти в духовном, Его
уходит на нет. По сути, человек не занимаясь собой, ставит на первое место ценности
эгоцентрические, он стремится для того удовлетворить потребности своего Его, а Его
потребность проявляется на разных этапах, разного характера потребности. Все это зависит от
твоего развития, когда ты родился и мама в тебя вложила, папа, родственники, вложили
культурный код, традицию и религию и так далее. Это куча всего, это ни плохо, ни хорошо,
есть реальность. От этого никуда не деться. Ты получил свой кусок в детстве, и постоянно
получаешь, взависимости в каком обществе ты находишься. Когда ты на мифологическом
уровне, ты уже сделал свое общество, свой круг общения. В школе у тебя начинается роль,
ролевые игры, ты одеваешь эти роли (друга, подруги, отца, мать), но об этом подробно не
будем сейчас. Исходя из этой последольности развитий человека, сознание, именно я говорю
о внутреннем сознании развитии, не внешнем, а внутреннем, то Его уходит на нет. Но
развивается духовное составляющие в такой вот геометрической пропорции, и человек
развиваясь духовно, начинает осознавать, чувствовать больше, понимать и видеть ценность в
этом. Например, берём, есть четыре уровня бытия, нужно было с этого начинать, есть материя,
есть растительная, есть животный и уровень человека самый высший. Мы знаем чем
отличается человек, но тем ни мение, начинает растительный, великая духовность
присутствует в растительном мире. Почему, вот кто скажет неживое растение, оно живое, оно
всегда тянется к солнцу, что бы получить энергию, что б расти правильно, получить воду, оно
в своей мере, тоже живое существо на своем уровне. Дальше идет животный, у которого такой
большой спектр открывается по сравнению с растениями. Он может чувствовать, он может
знать, что такое плохо, что такое хорошо, он может радоваться и так дали. Но человек выше
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всего этого. Многие люди, все мы находимся на животном уровни, мы механически наделяем
вещи до автомата, вещи материальные, смыслом, чего не стоит делать вообще. Потому что мы
подобаемая животным, которые сторнирует, не растет, не подобьётся, не прогрессирует. Вот
она, цель и смысл человека, выйти за рамки. Что такое выходит за рамки – это (…) стремление
к этому уже начинает, уже начинает активизировать твой процесс, твоего бытия на этой земле.
Тогда у тебя начинают кристализовуватся ценности, истинные ценности, человеческие
ценности, и вообще этот вопрос очень серьёзный, что такое ценности? Как они выглядят, и
чем они дышат? Все это в нас на самом деле заложено, заложено при приходи в этот мир. Оно
просто наченает на уровнях сознания, когда человек растет, развивается, активизируется в той
или иной степени. Но если ты получаешь на определённом уровне архаическом, магического
уровня, когда ты еще ребенок, травмы, неврозы, психозы, ценности искажаются.
І: А от які цінності в людей навколо Вас?
Ж: Ценности? Что такое добро, что такое зло, любовь, красота, справедливость.
І: Але що таке любов, справедливість? Для людей, які навколо Вас воно має різне
значення?
Ж: Если говорить о любви, здесь очень сложно в двух словах ответить и однозначно
про каждое понятие.
І: Чи люди, які навколо вас, не ставлять питання «Що таке любов?», «Що таке
справедливість?»? Які в них цінності?
Ж: Ценности у нас одинаково заложены внутри нас. Мы пришли с этим, мы это не
приобретаем, о чем говорил Эммануил Кант: «Это твоя совесть, которая постоянно тебе дает
направление что правильно, что неправильно… ». Это проявляется в том или ином действии.
Например, я перехожу дорогу, вижу что бабушка не может перейти дорогу, потому что
машины едут и не останавливаются. Ты подсознательно чувствуешь, что это неправильно,
любой человек это почувствует увидив эту картину. Что он может сделать? Здесь уже
начинается процесс, который показывает насколько развита у человека чувство совести,
ценности. Вот он и простой ответ на то что нужно делать: развивать в себе эмпатию, которую
ты должен перенаправлять людям. В наши дни человек относится к человеку хуже чем к
животному. В людей настолько деградировано это чувство сопереживания к друг другу. С
этого исходят ценности, ценности развивать нужно, они есть в каждом, но они спят. Иногда
они просыпаются, у каждого человека это происходит по-разному. И что ими руководит, что
им важно в этом мире. Во-первых, надо понять, что функция и смысл жизни человека, форма
смысла, она заключается не в автономности, это значит, что ты не «пуп Земли», на тебе всё не
заканчивается, ты должен нести это добро людям. От того что ты несёшь добро, любовь
людям, ты не станешь от этого хуже, ты будешь намного лучше себя чувствовать. Есть
определённый мономиф, по которому человек проходит в жизнь, и этот мономиф постоянно
у него повторяется. Что такое мономиф? Есть один мифолог-философ, который изучил
практически все мифы мира, и с этого сделал вывод, что есть один универсальный мономиф,
по которому всё повторяется в этой жизни. Человек сидит в своей комфортной зоне, и тут
случается «призыв к приключениям» извне. И ему становится интересно, он идет, он
направляется к этим приключениям. Когда он делает первый шаг, он встречает ментора,
который дает ему советы, как это сделать, и плюс к этому, он дает помощника в любом виде.
И от он получил помощника, и ему приходится сделать шаг в бездну. Он боится, но у него есть
помощник, и делает этот шаг. Он идет, встречает всякие преграды, преодолевает их, помощник
помогает ему, и человек подходит к такому моменту, самому важному в его жизни, когда надо
принимать кардинальное решение. Ты стоишь, и не знаешь что делать, и ты боишься, и у тебе
уже нет помощника, ты его потерял, или что то с ним случилось. У тебе есть только ты, и это
твой самый сильный страх, который надо преодолеть. Что происходит в этот момент по
мономифу? Человек либо умирает, либо перерождается. Я не имею ввиду физически, это
проходит катарсис, это когда человек преодолевает свой страх и рождается заново. Это такая
точка, на которой человек должен сделать шаг или вперёд или назад. Вперёд – прогресс, назад
– регресс. И вот он получил некий опыт, некую практику, какую-то силу, неважно что, в этот
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момент он должен вернутся в свою комфортную зону, что бы помогать другим. Будда
вернулся по этому и помогал другим.
Восточная философия насыщена такой практикой, они веками разрабатывали и
усовершенствовали, особенно Будда, достижению спиритического, духовного, это медитация,
концентрация, аутотренинги.
Говоря о ценностях, на каждом этапе человеческого сознания, ценности пробуждаются
в какой-то мере. Каждый должен знать и чувствовать свои ценности. На мифологическом
уровне, на котором живет 90 процентов людей, то у них чувство ценностей пробуждено
неполностью. Я не говорю о всех. Есть люди, которые достигли высокого духовного уровня,
они не считали себя центром, они смирились и начали служить, они несли добро людям. Это
Будда, Иисус, мать Тереза. То есть, небольшое количество людей за всю историю
человечества. Это цель, к которой нужно идти всем людям. Достигая уровня выше
мифологического, логически-рационального, человек стремится к знаниям, которые помогают
расширять его границы познания. Это когда ты развиваешь интеллектуальную среду, то есть
индивидуально-внешняя среда. Есть индивидуально-внутренняя среда, это духовное развитие.
Начинать с этого надо: развивать духовность и душу. Параллельно можно развивать внешнеинтеллектуальную среду, это повышать интеллект и знания. Ну, и держать себя в физической
форме, не подвергаться вредным привычкам. У нас также есть внутренне коллективная середа.
Что это такое? Это ценности общества культуры, в котором живет человек. Находясь в этом
обществе, он должен стать его частью. Если человек развивается, а общество стоит на месте,
то он начинает искать себе подобных, что бы развиваться вместе. По этому, внутренне
коллективная среда зависит от индивидуума. Один индийский философ говорил, что общество
состоит из индивидуумов, и каждый должен развивается индивидуально, а потом уже
коллективно. И когда люди составляют общество с определёнными ценностями, тогда
становится более или менее демократическое общество, справедливое, потому что
справедливость оснуётся на ценностях. Сейчас мы переходим на политически
государственный, который является внешне коллективным. Мы живьём все в государстве.
І: Тобто зовнішнє колективне – це держава?
Ж: Да. Государство – это политический институт. Вся структура государственного
строя – это внешне коллективная среда. Оно нам диктует и навязывает. Многие мыслители
пытались разобраться в этом, начиная от Аристотеля, Платона «Государство», утопию
пытались себе создать в мире идеальных форм. Не надо забывать, что мы живем в мире
неидеальных форм, нет ничего идеального в этом мире. Как и человек. Нету человека
идеального. Можно только приблизится к этим идеальным формам, как сделали эти люди,
которых я перечислил. Нельзя создать идеальное государство, если нет во главе великих
мыслителей, философов которые приблизились к этим идеалам. Нельзя построить
государство, если люди не развиты внутренне, духовно, интеллектуально, культурно. Всё
начинается с человеческого внутреннего мира. Почему говорят: «Хочешь изменить мир,
начни с себя». Есть последовательность развития, необходимо её соблюдать. И не лезть
раньше времени в те или иные области, не зная своей цели и миссии. Гармония, счастья,
радость – все эти чувства которые ты начинаешь ощущать в момент своего процессе
искуствотворения. Я не говорю об искусстве как таковом, я говорю о самом процессе, когда
ты чувствуешь, что делаешь правильно, это сказывается на результате. В конце концов, мы
приходим к тому, что смысл человека выходить за рамки, быть вне рамок, то есть
трансцендентность, то есть выходить за рамки общества. Сначала нужно понять, что такое
общество, что такое Я, и попытаться выйти за рамки этого, и посмотреть на себя со стороны.
Этим-то человек и отличается, что он может посмотреть на себя со стороны. И когда ты
начинаешь стремится к тому, что ты наблюдаешь, это верх бытья вне рамок. Медитация
помогает этому, ты практически в гармонии с собой. Так вот, мы пришли к тому, что в конце
концов, мы стремимся просто стать человеком в этой жизни, осознать, смерится, что ты
умрёшь. Смерть – это неплохо, подведение итогов, что ты сделал в этой жизни. И если мы
говорим, что после смерти, что то есть, а оно есть, значит есть нечто или некто, кто это создал.
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Религия об этом говорит. Всё показывает, что мы пришли не просто так, и нас создал кто то, с
какой то целью, а ценности и справедливость – это инструменты, которые вложены в нас, то
нечто божественное, что делает нас человеком. Это тот категорический императив, о котором
говорил Кант, это дух. Очень важно, забыл сказать, когда у человека сознания, развивается
сознания, возникают патологии. Что такое патологии? Это абсолютизация и идеализация того
уровня, на котором ты находишься. Люди, которые материалистичные эгоцентрики, находясь
на мифологическом уровне сознания, они абсолютизируют его, и это им мешает продвигаться
дальше. Преодолеть это, ощутить эту точку бифуркации, пережить катарсис, очищение и
перейти духовно выше. Всего этого, и уже тогда человек находится на другом уровне.
І: Ви зазначили, що справедливість та цінності – це інструменти того, куди ми
рухаємося, і на якому рівні свідомості знаходимося, тому всі решта моїх питань відпадає.
Але виникло одне питання в контексті всіх інтерв’ю, що я у людей брала, як досягти
справедливості? В контексті нашого інтерв’ю, виходить, що завдяки справедливості, ми
стаємо людиною. І тут ми доходимо до питання, що ж перше: справедливість чи
людяність?
Ж: Здесь нету понимание, что должно бить приоритетом, потому что мы не должны
разделять это. Первично, была идея ценности – это идея. Они были найдены путем долгих
разговоров людей с людьми. Люди социализируясь, искали истину в диалоге. В Сократа есть
такой диалектический метод, путем задавания вопросов, мы приходим к истине. Путем таких
диалогов, люди задавались вопросами, что есть справедливость, что есть добро, что есть зло.
И вот есть такой разговор Сократа с Питогором, они задаются вопросом. В контексте выходит
что: «Справедливо ли это?». Всё исходит из понимания добра и зла. Добро по Сократу –
знания, а зло – незнания. Человек зная, как управлять велосипедом, он использует его что бы
сократить путь в магазин, не зная как ним управлять, ты падаешь и набиваешь синяки. Что бы
познать, ты должен стремится к знанию. Когда человек начинает расширять границы своего
познания, он начинает больше разбираться в самом себе. Ты руководишь своей жизнью. Ты
не будешь задаваться вопросом правильно или неправильно я делаю. Ты будешь разбираться,
что такое добро и зло. И уже мы определяем, что добро – это знания. У змеи есть яд. Кто то
скажет, что это добро, кто то – зло, кто то – не знаю. Всё идет к отношению знания. Если ты
знаешь, как использовать яд – это лекарство, если не знаешь – то это яд. Поэтому, исходя из
понимания добра и зла, у тебя автоматически выстраивается ценность как справедливость.
Представь ситуацию, к тебе прибегает брат, он в ужасном отчаянье и говорит: «Спрячь меня,
за мной гонится милиция. Хочет арестовать в убийстве. Меня обвиняют, но я не убывал». А
ты знаешь, что вчера за ужином рассказывал, что его свидетели опознали и обвиняют в
убийстве. Ты уверенна на 100%, что он не виновен, потому что он вчера был с тобой. Ты его
оставляешь. К тебе приходит милиция, стучит в двери и говорит: «Тут ли спрятался брат?».
Что ты будешь делать? Даже не милиция, а мстители, которые справедливо обвиняют твоего
брата. Они говорят: «Открой дверь, мы убьём его». И тут ты врёшь, говоришь, что его нет, что
бы они ушли. И ты на самом деле понимаешь, что соврала. Врать – хорошо или плохо, добро
или зло? В контексте понимания добра и зла, у тебя рождаются информативность, которая у
тебе есть, которой нет в других. Знания и понимания этого, делают твои поступки
справедливыми. Справедливость – это система ценностей, которую выстроили политические
институты в государстве в котором ты живешь. Справедлив ли закон? Много организаций,
обществ в мире пытаться легализовать однополые браки, многие против, с точки зрения какихто правил, ценностей и религий, которые прописанные в конституции той или иной страны.
Справедлив ли этот закон? На мой взгляд, мы приходим к тому, что те кто писали этот закон,
ценности их залеплены, что бы понимать истинные ценности. Истинное понимание ценностей
тебе может сказать любой ребёнок, даже в неосознанном возрасте. Он может сказать, что
хорошо, а что плохо. Потому что дети чувствами выражают, что правильно, а что нет. А
чувства не врут. Чувства дают истинное понимание себя. Так же ценности – это инструмент,
его надо обнаружить в себе, и основываясь на своих ценностях, ты будешь относится к миру
правильно, с точки зрения справедливости. В идеале слово справедливость не должно
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существовать, если человек использует инструменты ценностей в правильном понимании и
руководствуется этими ценностями, тогда не будет понятия справедливость. Потому что в
мире будет везде справедливость, если люди все начнут быть как Будды.
І: Ідеальний тип?
Ж: Идеальный тип людей. Это невозможно, потому что мир таков. И справедлив ли мир
– это уже оценка мира. А когда ты даешь оценку, это уже неправильно, с точки зрения Будды.
Когда человек начинает давать оценку и осуждать это – Эго. Надо его минимизировать.
І: Не оцінювати інших, але оцінювати себе?
Ж: Я объясняю сам процесс, что такое давать оценку. С точки зрения философии,
давать оценку происходящему надо. Мы не должны жить в своём мире понимания, мы должны
жить в этом мире, мы видим, что происходит несправедливость в этом мире сейчас. Я думаю,
что надо начинать с себя и конечно же не останавливается, и не зацикливаться только на себе.
Помогать другим, делится опытом знаний. Таким образом, направлять человека, что бы он
достиг того момента, когда понял, что всё очень просто. Просто быть человеком. Мир будет
справедлив. И прислушиваться к ценностям, ты будешь идеально, но идеального ничего нету.
К сожалению, несправедливость торжествует.
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Інтерв’ю Ihor_24_m_I
І: Доброго вечора. Я Заремба Ганна. Сьогодні 17 липня 2014 року. Ми у Львові, і
я розмовляю з Ігорем.
І: Доброго вечора.
І: Ігоре, скажи, будь ласка, як ти себе зараз відчуваєш?
І: Зараз, на даний момент? Це в якому плані? В емоційному, у фізичному? У
загальному?
І: Починай з емоційного, потім з фізичного, потім – загалом.
І: Емоційний стан – досить хороший, приємний. Тобто, зараз вже вечір, всі справи, які
повинен був сьогодні зробити – вже зробив, відпочиваю. Тобто, готуюся до завершення
сьогоднішнього дня. Емоційний стан – піднесений, можна сказати. Фізичний стан – також,
невтомлений. Радію, бо день вдався продуктивний. В загальному – все добре.
І: І загалом, ти сказав?
І: І загалом, також, все добре.
І: Хто формує оцей емоційний і фізичний стан, загалом стан? Що впливає на то,
наскільки ти задоволений чи незадоволений?
І: Це дуже загальне питання. Якшо його на конкретне розбити, якісь сектори. По-перше,
це залежить від багатьох чинників. Це є оточення, якшо брати конкретний день брати до уваги.
Тобто, з ким ти спілкуєшся в цей день. Це сім’я чи це друзі, чи це знайомі. Бувають випадки,
коли ти просто один цілий день, їздиш по справах і спілкуєшся з незнайомими людьми, тобто,
в такому плані. На це впливають, якби, три основні категорії – сім’я, друзі і незнайомі люди,
які оточують тебе в конкретний момент, в конкретному місці, в конкретний час. Це можуть
бути як позитивні, так і негативні емоції, відчуття, враження, стан твій. І так само, ще один,
окремо виділив, це я. Тобто, наскільки я себе налаштовую там на хороший емоційний стан, на
хороші враження, на позитивні думки, чи, можливо, час від часу, можна шось негативне
подумати.
І: Дякую, Ігоре. За якими принципами має жити людина?
І: За якими принципами? Ну, якшо людина релігійна, вона повинна, я думаю, за
принципами Десяти Заповідей Божих жити. Але так як я себе не вважаю настільки релігійною
людиною, яка не дотримується тих Десяти заповідей. Ну тобто, але все одно, відповідно до
того, яке в людини виховання, вона повинна жити за принципами. Тобто, в неї повинно бути
в голові закладено чесність, допомога іншим людям, задоволення своїх власних потреб. В
такому плані.
І: Які саме потреби?
І: Це, по-перше, кожній дорослій людині притаманно, це заробляння грошей. Це
повинна бути хороша робота, хороша заробітна платня. Так само, один із принципів для
людини – це слідкувати за своїм здоров’ям, вести здоровий спосіб життя, активність якась,
займатись спортом. Воно також формує твоє мислення, ти зовсім інакше дивишся на життя, в
тебе набагато більше наснаги до життя, ти постійно в голові. Тобто, це допомагає людині
думати набагато позитивніше, не впадати в депресії, це поліпшує емоційний стан людини –
заняття спортом.
І: Ще щось до задоволення власних потреб?
І: Якщо брати конкретно по ієрархії якійсь там, то, наприклад, за Маслоу, це повинні
бути всі там і фізіологічні потреби. Ти повинен добре поїсти зранку, в першу чергу, ти повинен
проснутися, добре поїсти. Бо якшо ти не поїш, то ти відповідно нічого не зможеш робити, тобі
буде думка в голові про те, що ти повинен поїсти, ти не зможеш нічого робити. Чи фізична
робота, чи емоційна, чи навчання, чи розумова праця.
І: Окей. Дивись, ти сказав, що людина має жити за такими принципами: релігія,
10 Заповідей Божих, чесність, задоволення власних потреб. За якими принципами живеш
ти?
І: Я якраз назвав всі ті принципи, яких я стараюся дотримуватися. Ну, тобто, так, я дуже
активно займаюсь спортом, бо це допомагає мені не втомлюватись. Наприклад, на роботі це
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допомагає розвивати мою розумову діяльність, тому шо в організмі працює. Можна сказати,
набагато легше сприймати якусь інформацію, і робити якість висновки. Ну, я так само
стараюсь бути чесним, порядним, вихованим. Ну, там, елементарне, примітивне – це
старшим людям в маршрутці місце вступити. Це є також принцип, якого потрібно
дотримуватися. Тобто, він повинен бути в людини вихований з самого дитинства. Це вже
батьки впливають на це.
І: Ти сказав, шо ти стараєшся дотримуватися цих принципів. Шо заважає, або що
стимулює, навпаки, дотримуватись чи не завжди дотримуватись їх?
І: Стараюсь, тому шо життя воно насправді не таке. Жити по правилах людина сто
процентів не може. Вона повинна старатися, прагнути цього. Не має повного консенсусу, коли
все йде чітко, як ми собі сплануєм. Так само, ми можемо передбачити, ми можемо спланувати,
але не можемо передбачити, який буде результат (…6:29) (шум), тому шо життя постійно…
Навколо нас є різні люди, які постійно думають по-інакшому, і можуть міняти мої оці
принципи, по яких я стараюсь жити.
І: Дякую. Які цінності в людей навколо тебе?
І: Цінності? Наприклад, тобто в якому плані ти маєш це на увазі?
І: Що цінне є в людей навколо тебе? Що? Хто?
І: Це сім’я. Ці люди, які мене оточують, я добре знаю, це мої друзі, знайомі, в них на
першому місці – сім’я, це є близькі для них люди. Так само, для цих людей, не на першому
можливо місці, але також, – релігія. Це мабуть всі, бо зараз не згадаю.
І: Що цінне є для тебе?
І: Для мене також, тобто, це шо я назвав, також, це є сім’я, це є релігія, ну, тобто, не на
першому місці, як я говорив, але це є також цінність. Як християнин, це для мене є цінністю.
Мої друзі. Цінністю, я можу назвати, свою похресницю, яка для мене теж є, відокремити її від
родини, я її також дуже сильно люблю, це для мене як цінність. І робота, робота і здоровий
спосіб життя, це для мене є цінністю.
І: Які твої теперішні інтереси?
І: Теперішні інтереси, ну це… Один з інтересів – це є робота. Оскільки моя освіта – це
є більш гуманітарною, працюю я в сфері інженерії. Це креслення, комп’ютерні програми, які
займаються цим, ну тобто, зараз я для себе зацікавився цим. Також, це вивчення іноземних
мов, тобто, вдосконалювати свою англійську. І також, буквально півроку назад, я почав вчити
італійську мову. Це є якби, теж захоплення. Це навіть, просто дуже довго тим займаюсь, це
спорт. Це для мене вже стало навіть не захопленням, я б сказав, як спосіб життя. Без цього, я
не уявляю свій звичайний день, без занять спортом. Ну, в загальному, це все.
І: Дякую. Ігоре. Згадай приклад несправедливого випадку.
І: Який стосується особисто мене, так?
І: Що перше спаде на думку.
І: Зараз, можна трошки подумати. Так декілька секунд. Ну останнє, це шо сталося, це
напевне випадок на роботі, коли я зробив конкретну роботу, яка була. Показав це своєму
співробітнику. І вийшло так, шо зробив цю роботу він, а не я. Тобто, зробив це я, придумав як
це зробити, а для керівництва вийшло так, тобто, він перекрутив це так, шо вийшло, шо зробив
це він. Це перше, шо прийшло мені в голову. Тиждень часу я вже вдома, а вдома таких
несправедливих випадків рідко трапляються. Це перше, що мені спало на думку. Можливо,
воно мене в емоційному плані трошки засмутило, але я там не впадав в депресію, не сидів на
кріслі, але підсвідомо я зрозумів, що сталось щось не так. Не повинно так було бути, я собі
спланував по-іншому. Але, бачите, сталося так несправедливо по відношенню до мене.
І: Ігоре, з чим тобі асоціюється несправедливість?
І: Несправедливість? Це є, якшо брати конкретну людину, це є погані вчинки. Це
погано, це є злочин, можливо навіть. Я б так сказав.
І: Що таке погано, як це?
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І: Погано – це є то, шо всі люди, це те, що не сприймають більшість людей. Тобто, вони
починають це вже критикувати, те, що для більшості вважається добре, а людина зробила поіншому, то для них це вже погано. Це вже є, можна сказати, не по стереотипах…
І: Дивись, ти сказав, що несправедливість тобі асоціюється з чимось поганим.
Погане – це те, що більшість вважає поганим, якимись злочинами. Можливо ще щось
тобі з несправедливість асоціюється?
І: Зараз так нічого на голову не спадає.
І: Окей. Тоді згадай приклад справедливого випадку.
І: Приклад справедливого випадку. Це напевне останні вибори, які відбулися в нас.
Порівняно там за 24 роки незалежності України. От тут якраз, коли більшість людей вважає,
що вони відбулися без брехні, без обману, відбулися, можна сказати, справедливо.
І: З чим тобі асоціюється справедливість?
І: Справедливість? Якшо брати до уваги, наприклад, конкретну діяльність, дію, якшо
ми її можемо вважати по відношенню до когось справедливою. Тобто, це є, можна сказати,
розвиток людини. Тобто, людина, коли вона щось робить і відчуває, що інші люди по
відношенню до неї конкретні дії, наприклад, віднеслися справедливо, для неї це маленьке
емоційне піднесення. Можливо, вона не відчуває того, не розуміє цього раціонально. Але
підсвідомо, це все одно є стимул, стимул до подальшого розвитку, робити якісь подальші дії.
Бо якшо людину обманули, щось відбулось не так як вона хотіла, не задовільнилось її бажання
у конкретній ситуації, то це вже якесь, можливо, емоційне пригнічення, засмучується. Є люди,
які не звертають на це увагу. Але більшість людей можуть зупинитись і… не взяли людину на
роботу, і вона вже засмутилась, опустить руки і не буде дальше нічого робити. А вона буде
вважати, що вона, наприклад, на співбесіді несправедливо віднеслись по відношенню до неї.
Це є конкретні, реальні приклади з життя.
І: В тебе був такий приклад?
І: Коли мене брали на роботу.
І: Загалом, ти зараз говориш про ці стимули, про…
І: Я ж вже говорив, що це залежить від людини, наскільки вона психологічно, психічно
слабка, слабка духом, то це може діяти, вона може опустити руки. Але насправді, набагато
легше жити, набагато легше шось робити, коли ти не звертаєш на це уваги, не оглядаєшся
назад і йдеш тільки вперед. Коли ти йдеш і дивишся вперед, набагато зручніше йти, ніж коли
дивишся назад.
І: Ти розписав свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні приклади справедливості
чи несправедливості?
І: Просто розумієш, мій сьогоднішній день, це не є, можна сказати, стереотипним моїм
робочим днем. Тобто, я зараз є у відпустці, і я просто вдома. Вдома є робота, ми працюємо з
батьком, і прикладів несправедливості не було. День хороший. Всьо, шо планували, ми
сьогодні зробити, ми зробили. Відпустка – це відпочинок, коли людина десь на море поїде, в
гори, просто з друзями на відпочинок. Але останній тиждень в мене є не є моїм стандартним
робочим тижнем, коли працюєш, спілкуєшся з іншими людьми, з чужими, з друзями, з
незнайомими людьми. А так, я сьогодні цілий день в колі сім’ї, тобто, випадків
несправедливості сьогодні не було. Один випадок, це по відношенню до моєї племінниці. Коли
дітки не хотіли з нею бавитись, просто не хотіли, не пускали її додому. Це якби приклад
несправедливості, так, але не по відношенню до мене. Таке, це діти і трапляється всяке.
І: Як досягти справедливості?
І: А неможливо досягти справедливості. Повної справедливості ніколи не буде тому що
наше життя не є таке просте і кольорове, якби хотілося. Це можливо і краще, тому що, якби
все було на 10/10, то було б нецікаво жити. А так, коли в нас є якісь проблеми, коли виникають
якісь проблеми, коли є ця несправедливість, то це нас стимулює добиватися кращого,
стимулює нас розвиватися.
І: А чи є якісь такі речі, які можуть робити нас більш справедливими? Чи ти не
вважаєш, що це потрібно?
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І: Одна єдина річ – це є виховання. Це є виховання батьків, якою людиною вони тебе
виховають – такою ти і будеш. Це можна такий ланцюг побудувати, ціла соціалізація людини
від виховання, але на першому місці виховання. Ну, наприклад, беручи по собі я можу сказати,
що там формується якась думка людини, там, припустимо, до 20 років, коли ти вже чи закінчив
університет, чи вступаєш в університет. Тобто, коли тебе виховують батьки, ти вже йдеш, там,
до школи, в школі спілкуєшся з певним оточенням. Ти вже стаєш старшим, ти вже знайомишся
з оточенням, яке не є близьким, тобто, батьки вже не впливають на тебе. І відповідно до того,
як тебе виховали батьки, відповідно таке оточення ти собі будеш шукати. В тебе вже будуть
якісь життєві принципи сформовані: чи ти будеш чогось добиватись в житті, чи ти будеш жити
в своє задоволення і нічого в житті не робити.
І: В мене ще питання. Ти сказав, що справедливості досягти не можна, а те, що
існує несправедливість – це стимул до розвитку, до того, щоб шось робити. Якщо ця
утопія настане, справедливість, то люди застрянуть на одному місці?
І: Такої ситуації в житті просто ніколи не буде, що буде повна справедливість, що буде
повний консенсус у житті.
І: Тобто світ рухається тоді, коли є щось полярне?
І: Повинно бути. Там, це з елементарної фізики – плюс-мінус, щоб ці частинки
рухались, щоб стимулювало їх до дії щось, повинно бути щось позитивно-негативне. Так само
і в житті, в людей повинні бути позитивно-налаштовані частинки і негативно-налаштовані
частинки. Але, оскільки, в нас життя таке, що оцих позитивно налаштованих частинок більше,
тому в нас існує мінімальний порядок, культура там, виховання, релігія. Звичайно, є багато
негативних сторін, але переважання цих позитивних частинок стимулює людей до розвитку.
І: А це переважання позитивного, за рахунок чого воно переважає?
І: За рахунок того, що більшість людей, вони налаштовані на те, щоб жити добре. Вони
стараються, добиваються чогось у житті, вони шукають собі хорошу роботу, шукають собі
хороших друзів, які допомагають їм, вони підтримують стосунки з родичами своїми. І таким
чином, можливо, ставлять на противагу тій частині людей, яка живе не так, якби хотілось
більшості – наркомани, там, бомжі, злочинці і так дальше. Тобто, більшість людей хочуть
задовольнити всі потреби, щоб жити якомога краще. І таким чином, відбувається така
маленька, можна сказати, неформальна, боротьба між добром і злом.
І: Ігоре, чи є в тебе ще шось додати до теми інтерв’ю: до цінностей, принципів,
питань соціальної справедливості?
І: Хотілося б додати таке, що, ну тобто, щоб ті люди, які живуть несправедливо, яким
це подобається, щоб вони задумалися і старалися чогось добиватись у житті, розвиватись,
ставати кращим, розумнішим. Так буде набагато цікавіше жити.
І: Дякую.
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Інтерв’ю Kateryna_25_f_F+RU
І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 5 червня 2014 року. Я
розмовляю з Катериною. Скажіть, як ви почуваєте себе в теперішній ситуації?
К: Прекрасно. Крім того, що (…) можуть в армію забрати.
І: А то, шо прекрасно, можете детально сказати, про сферу, шо саме прекрасне?
К: Я працюю на роботі 4 години. Там ніхто нічо не напрягає, ну не вимагають надто
моїх можливостей. Мені там комфортно, займаюсь тим, шо мені подобається, в принципі всьо
добре. Я задоволена.
І: Скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами мають жити люди?
К: Ой-ой, ой-ой (сміх). Напевно, основне, напевно, своє, добитись стану, шоб тобі було
комфортно, я думаю. Можливо, це надто егоїстично, але я думаю, шо це так. Шо, ну шоб цей
комфорт, понятно, не заважав іншим людям, але найбільше – це комфорт для себе.
І: А шо ви вкладаєте в поняття комфорт?
К: Задоволення собою, своїм становищем, становищем своєї сім’ї, своїми стосунками з
оточуючими, напевно так. Комфортність в житті.
І: Ви сказали, що найважливіший життєвий принцип – це досягти комфортності,
індивідуальної комфортності, я так розумію.
К: Ну, да.
І: І чи живете ви за цим принципом?
К: Ну, не завжди, але стараюсь. Ну, на шось там, шоби мало бути отак, але ти
поступаєшся заради там якихось інших людей, рідних і близьких тобі. Ну, але це в дрібницях,
не в такому якомусь масштабному.
І: Тобто, по суті, об’єктивні обставини або близьке оточення можуть трошки
нарушити це?
К: Та.
І: А крім комфортності, якими ще життєвими принципами ви керуєтесь?
К: Я не знаю. Я не знаю.
І: Давайте, тоді подумаємо. Ви сказали, шо важливо людям досягти комфортності,
ви стараєтеся тим послуговуватись, але ви можете поступитися цією комфортністю
заради сім’ї, близьких людей. Чи не є важливим для вас, власне, сім’я і близькі люди,
тобто робота над сім’єю, над близькими людьми, якшо ви поступаєтесь комфортністю
задля них?
К: Ну, так, звичайно, сім’я і близькі. Це завжди було найважливішим для мене, і
напевно, так і залишиться. Так завжди напевно було і буде.
І: А що є цінним для людей навколо вас?
К: Напевно, найбільша цінність – це, все-таки, сім’я. І, та, і взаємовідношення в цій
сім’ї, це основа. Тоже, якийсь час проведений з сім’єю, якийсь відпочинок, де вищим і
основнішим, чим всі інші речі, включаючи ті самі, не знаю.
І: Відпочинок, ви маєте на увазі, власне відпочинок з сім’єю? Чи загалом
відпочинок?
К: З сім’єю, нє, з сім’єю, проведення часу з сім’єю.
І: А що особисто цінним є для вас?
К: Мій телефон (сміх).
І: Ще щось крім телефону?
К: Ну, то з матеріального, чи з такого?
І: От давайте поговорим про це.
К: Про матеріальні речі?
І: Поговоримо про то, шо є. От, ви казали, шо так виходить зараз, шо люди, які
навколо вас, для них цінне нематеріальне.
К: Так. Ну, телефон просто є пам’яттю.
І: Сім’я. А для вас шо?
К: Сім’я обов’язково, батьки, мама і сестра. Типу, це найцінніше, що є.
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І: Тобто, все-таки, нематеріальність, духовне переважає?
К: Так. Напевно, не знаю, в рази.
І: І не тільки в вас? Ви знову ж таки говорили про людей, які навколо вас.
К: Ну, в моїй сім’ї, так. Можливо, не в всіх людей, з якими я дружу, з якими я спілкуюсь.
Може в кожного, але, от бачите, для найближчого мого кола оточення – це так.
І: Чи є в вас ше шось додати про цінності про ваші цінності? Це
матеріальне/духовне, співвідношення матеріального/духовного?
К: Нє.
І: Тоді, скажіть, чи ви можете згадати якийсь несправедливий випадок, приклад
несправедливого випадку?
К: До мене?
І: Та будь як, до вас, до, загалом, можна до вас.
К: Ага, не до мене, до моєї сестри. Була така штука, шось там в університеті в неї була,
такий досить несправедливий випадок, але от повністю відтворити я його вже не дуже
пам’ятаю. Там, в чому йшлося, що вона працювала на роботі по спеціальності, і там в
університеті, одним словом, її викладач, вона прийшла здавати в той термін, що мала, але її не
прийняли, тому шо вона не відвідувала, хоча, ну типу, всі вимоги вона виконувала самостійно.
Тоїсть без, і ну, викладач не прийняв її і написав талон. Хоча все було в сроки виконано
(телефон). Зараз я виключу.
І: А давайте тепер подумаєм. Може ше якісь є випадки, може ви згадаєте?
К: Шось я так не дуже пам’ятаю той випадок. А до мене, я здавала екзамен, це було на
курсі третьому, і я вивчила його, але мені поставили погану оцінку через то, що я не платила
за нього. От так. А дівчинці, яка здавала переді мною, вона нічого не знала, їй поставили вищий
бал. Ну, і в результаті я втратила стипендію, і це було неприємно, отак.
І: Так, зараз запишу тут. Давайте тепер подумаємо, ми поговорили про
несправедливі випадки, шо для вас несправедливість?
К: Ага.
І: Такий мозковий штурм мінімальний.
К: То такий, знаєш, егоїстично, це для мене так є, то напевно не то, чого я хочу. Але в
принципі, по якихось там загальних правилах, ну загальних, по якихось там правилах, по
якихось там нормах, воно би мало бути. Моє бажання співпадає з нормами, але воно так не є.
І: Тобто, певним чином, несправедливість, поняття несправедливості є
універсальним правилом, але водночас, ми через якусь свою суб’єктивність трошки
переоцінюєм, та?
К: Та.
І: Добре. А шо ше?
К: Несправедливість?
І: Та.
К: Чому світ такий жорстокий? Ну, я думаю, шо це все, ну так типу, егоїстичне
ставлення, знаєш. От, я цього хочу, а цього нема, то вже несправедливо. Я цього заслуговую,
бо я така класна.
І: Ми не завжди себе об’єктивно оцінюєм?
К: Ну напевно в відсотках 70 я себе необ’єктивно оцінюю, в сторону кращого. Але я не
вважаю, що це погано. Я думаю, що це добре.
І: Тобто, по суті, ми самі створюємо, на вашу думку, ми самі створюємо, оцю
несправедливість?
К: Однозначно.
І: А нема такого, шо іде зовнішньо?
К: Я думаю, шо воно може прийти ззовні. Такі випадки можуть бути, але вони не такі
часті. І всеодно, в той випадок, ми самі будемо попадати, тобто якшо якось нормально
планувати свій, ну, от в таку несправедливість можна і не попадати. Я думаю, шо нормально
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прожити, і не дуже часто цей вот. Але несправедливість, от в більшості випадків, я думаю, шо
ми створюємо самі, там якимось поведінкою, думками. От так я думаю.
І: Є ше шось додати?
К: Нє.
І: То йдем тепер від протилежного. Чи можете в згадати приклад справедливого
випадку?
К: Справедливого. На роботі в мене, мені, заставили мене проводити ранкову зарядку з
дітками. То є некомфортно для мене, тому шо мені треба зранку приходити швидше, та, на
роботу, ніж я приходила. І тепер я мушу бути на певну годину, а раніше я приходила, коли
хочу. З одної сторони, типу можна плакати, шо це несправедливо, того шо в законі написано,
шо вихователі мають проводити це. Але, з другої сторони, я працюю інструктором виховання,
і ну це є, це входить в мої обов’язки такі, просто непрописані в документах. А от так воно би
мало бути, хоча по закону України воно так не є. І я вважаю, що це справедливо досить, і
досить нормально. Хоча перші години я ужасно обурювалась і кричала, шо світ
несправедливий. Хоча це справедливо.
І: Чи можете ше згадати якийсь випадок?
К: А, ну, їх напевно багато, але сьогодні більше нічого такого не пам’ятаю, шоб шось
було таке справедливе.
І: Необов’язково сьогодні.
К: Ну, я не пам’ятаю. Ну, майже всі оцінки, які мені ставили, вони були справедливо
поставленні, не знаєш – 3, знаєш – краща оцінка. Ну, тобто, навчання в мене всьо було в межах
справедливості, окрім кількох предметів.
І: Тоді, знову ж таки, мозковий штурм – що таке справедливість?
К: Це отримання, в принципі, справедливість – це для мене, це отримання того, на що
ти заслуговуєш.
І: А хто оцінює це, то шо ти маєш мати, шо ти заслужив?
К: Отут вже штука така, не то шо хто оцінює, оцінює кожен індивідуально для себе. Я
працювала, дивись, я навчалась в університеті, ну, нормально навчалась, та, і отримую зараз
тисячу гривень. Це справедливого того, шо я молодий спеціаліст, толком ще нічого не знаю, я
працюю перші місяці, і це справедливо, повністю нормально.
І: Ше шо справедливість, крім того, шо отримувати то, на що заслуговуєш?
К: Можливо якийсь, не знаю.
І: В вас була якась думка?
К: Га?
І: В вас була думка, продовжуйте, бо цікаво.
К: Не знаю. Якесь таке слово, ну взагалі, дивне воно для мене.
І: А чому?
К: Не знаю. Справедливість. Може через то, шо я вже 20 раз тіки шо повторила його
вслух. Ну, так всьо, більше нічого такого.
І: Чи якось співвідносяться оці цінності, ви сказали сім`я, час проведений з сім`єю
з справедливістю?
К: Ну, то напевно, все таки, йдеться про відношення, та? Вони – до мене, я – до них,
розумієш.
І: Взаємовідносини?
К: Та.
І: Тобто справедливість – це взаємовідносини?
К: Ну, типу та. Вони до мене добре відносяться – я відношусь до них, і це буде
справедливо.
І: Але справедливо – це також, коли до вас погано – і ви погано до них?
К: Так. Ну, але тут уже, я думаю, якшо брати погано, то вже таке поняття, таке дуже,
погано. В сім`ї нема відношення погано, ну принаймні в моїй такого точно нема. Якшо є якась
там мінімальна сварка, там мама сказала, то не робити, а я хочу це зробити, то не буде, я не
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можу сказати, шо вона до мене погано ставиться, і я буду йти на перекір. Та, ну, то можливо,
вона все-таки права, і вже йде повага, все-таки, до того, шо вона моя мама.
І: Добре. Чи повага – це елемент справедливості?
К: Ну, можливо, це не є елемент справедливості, але її не треба упускати. Вже якшо,
справедливість, то для мене таке поняття, воно уже, ну типу як, туда не входять родинні
зв’язки, це вже просто, як людина.
І: А загалом, повага не в сім’ї, а загалом повага?
К: Ні, я думаю, шо до справедливості.
І: Добре, а ви почали думку, шо справедливість більше до людини, поясніть.
К: А, типу, справедливість, воно таке поняття, яке людини, як якоїсь одиниці, яка суто
індивідуальності, тобто індивіда, яка без родини, без сім’ї, без хлопця, без дівчини, просто
така одиниця, таке більше сухе поняття, ну так мені здається. Ну, принаймі, там не то шо, там
він до мене має справедливо ставитись, бо він мій брат – ні, ну типу такого, більш так сухо.
І: До мене, як до людини?
К: Та. Людини, як я.
І: З якимось рисами?
К: Та. З своїми.
І: Особистість. Якими рисами має володіти ця особистість, щоб до неї ставились
справедливо?
К: Я думаю, шо насамперед, все-таки, мати якесь оце, знаєш, для мене основне, це
ставитись так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе. І якщо так буде, я думаю, шо тоді все буде
от-так справедливо. Ти отримаєш на то, шо ти заслуговуєш. Ну, моя думка, кожна людина має
то, на шо вона заслужила, якби там не було. Хоча буває там, о, приклад несправедливості,
можна ше один?
І: Так, так.
К: Ми були в кафе, сиділа вагітна дівчинка, яка собі забагато випила, і кинула в мене
серветку через то, шо я погано відношусь до Поліни, яка була в туалеті у той час. Хоча, ми
сиділи і спілкувалися. І взагалі, я вважаю, шо це було несправедливо, ну по відношенні до
мене, бо я її не чіпала, і взагалі, сиділа збоку. І я не була винною в тому, шо в неї були якісь
там сімейні проблеми, або ну, причиною агресії мусить шось бути. Ну, оце було
несправедливо.
І: Чи є ше шось додати до справедливості?
К: Ні.
І: А як досягти справедливості?
К: Ну от я казала, так відносишся, як хочеш, щоб до тебе відносились.
І: Тобто, справедливість в різних ситуаціях може бути різна з різними людьми?
К: Може, та, однозначно. І для того потрібно вибирати, з якими людьми ти спілкуєшся,
або з якими людьми ти цей, оточують тебе. В той момент, якщо вернутись знову до тої
ситуації, та, я попала в місце, яке було не зовсім місцем, яке я часто попадаю, то була кафешка,
така недобра, скажем так, там Поліна просто сиділа, і я підійшла. І я то нечасто відвідувала, і
район був поганий міста, знаєш. Там часто, та часто такі люди всякі ходять. Тобто, я сама
наразила себе на таку поведінку, тому-шо ,я не була здивована таким ставленням до мене в
тому місці. Я думаю, шо втому є моя винна.
І: Тобто, певним чином, ми самі себе інколи наражаєм на несправедливість?
К: Та. Я думаю не інколи, а навіть частіше всього. Іщім пріключенія.
І: Тепер до таблички повернемось. Ви вже сьогодні згадали про несправедливий
випадок на роботі. Ще раз огляньте, що ви сьогодні робили, це робота, гості, дім. Чи було
ше шось справедливе чи несправедливе сьогодні?
К: Однозначно було, але от приклади згадати, я зараз думати буду, напевно, довго і
нудно.
І: Може щось згадаєте пошвидше? Бо цікаво, важливо.
К: Дивись, я зустрілась з своєю подружкою. Я не знаю, я не можу подумати.
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І: Окей, але ми зараз говорили про справедливість, несправедливість. Власне,
наскільки важливий сам, наскільки відповідальна сама людина, та, за то як до неї
савляться інші люди? Про цінності, чи є щось додати до того?
К: Я ніколи про таке навіть не задумувалась, якшо чесно, тому для мене зараз, трохи,
згадувати то все важкувато, якшо чесно. Ну, я шось так, не можу, воно все так зібратися до
купи.
І: Може якісь такі, необов’язково обдумувати, про ті самі цінності, справедливість,
несправедливість. Щось таке, ше якісь міркування, може з’явились в процесі вже
обдумування?
К: Ні.
І: Нічого нема?
К: Ні.
І: Тоді дякую, дякую за інтерв’ю.
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Інтерв’ю Dmytro_25_m_PL
І: Доброго дня! Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 11 серпня 2014 року. Ми у
Львові. Я розмовляю з Дмитром. Дмитре, скажи, будь ласка, як ти себе відчуваєш в
теперішній ситуації?
Д: Ситуації з конфліктом на Україні, чи взагалі з приїздом по Польщі?
І: Почнемо… Ти вже дві ситуації розглянув. Почнемо, з ситуації на Україні, а потім
загалом з відчуттями після приїзду.
Д: Значить, перше, їхав я закордон, тому-що, почалась депресія із-за революції, а
приїхав вона продовжилась. Ну, сам депресивний стан, тут же капець, що твориться. Новини
дуже депресивні, ну от. Кожен день траурні лєнти по телебаченню, досить негативно тут. Хоча
у Львові все райдужно, як-то кажуть, – райдуга, свято. У Львові ще не так всьо буремно. От
так, я поїхав до Польщі, тому що моя робота, я на ній працював 4 роки, була одноманітною. Я
вирішив щось поміняти. Там ще були такі причини, щоб поїхати. Через це, мабуть, через
революцію і так далі, ну от. Але класно було. Я поміняв в Польщі... А значить, що – будемо
по датах іти, так, моя подорож чи як я себе зараз?
І: Необов’язково, необов’язково. Мене цікавить теперішня ситуація і твої відчуття
зараз.
Д: Ну, зараз, зараз приїхав і шукаю роботу. Все не дуже добре, в принципі, нема основи
під ногами, я думаю. Але все позитивно.
І: То тільки я слухаю. Зараз я допишу.
Д: Та й всьо. Ну, відчуття які? Ти сама тут живеш, сама всьо бачиш, що не дуже всьо
позитивно в нас, капець як непозитивно.
І: Дмитре, за якими життєвими принципами має жити людина?
Д: Нє, ну знаєш, в мене один принцип, щоби на чужому горбі, як то кажуть, в рай не
заїдеш. Не використовувати інших і жити чесно, от і все. Ну, і радіти при тому, завжди
позитив, завжди. Ну це, напевно, головне.
І: Тобто люди мають жити за цим принципом: на чужому горбі далеко не заїдеш,
бути позитивними…
Д: Та.
І: І чесними.
Д: Ну та, це основне, а там інше приложиться, знаєш, що потрібно. Ну та, а чого? Я от
думаю, зараз багато людей хоче працювати, знаєш, за рахунок інших, в плані щось
перепродати, щось там раз-раз, знаєш, якось спекуляцією займатись. А треба нормально.
Працюєш чесно, тобі за це гроші платять, ну так, це таке. Нє, ну звичайно, метафізика тут інша
ситуація, коли ти в університеті, чи ще десь це, освіта – це взагалі, я ставлю наперёд. Тут тіпа,
та категорія не підпадає під це, що люди ніби нічого не роблять. Вони роблять багато, бо вони
вчать, і це…Ну, я про фізичну працю, от казав зараз.
І: В мене тоді таке питання: які цінності серед людей навколо тебе?
Д: В моїх знайомих? Чи людей… Я щось не зрозумів. Кого саме?
І: Люди навколо тебе. Хто є люди навколо тебе? Які в них цінності?
Д: О, та ти що, мене потім по картах не зберете. Нє, ну дивись, я щось так не цей. Давай
я подумаю. Хто мене оточує, і які в них цінності? Нє, ну всі так само працюють, в принципі,
як і я, так і знайомі. Але інші, не знаю, що в інших в думках, і як вони живуть. Нє, здається, в
нас в більшості, всі чесні люди в Україні.
І: Тобто, все-таки ти українців береш як людей, які тебе оточують?
Д: Ну та здебільшого. Не знаю, мене багато людей оточує, я не знаю, як тобі відповісти.
І: Чи є ще якісь цінності крім чесності?
Д: Цінності? Ні, ну це, ну на цьому – це хребет, розуміє, від нього виростають ребра і
т.д. Ну, і вся людина від цього складається.
І:Тобто основна цінність – чесність?
Д: Так, чесність. І ще можна добавити, свою гордість мати, звичайно. Там в плані,
самого себе не принижувати для чогось. Це теж має бути.
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І: Які в тебе цінності?
Д: В мене? Ну, я ж казав тобі.
І: Ти про принципи говорив.
Д: Принципи…Ого, я навіть не думав ніколи про це.
І: Ну тобто чи ти їх не поділяєш, тобто чи для тебе це… Ти говорив про
невикористання людей, чесність і позитив. Що це є твоїми цінностями?
Д: Цінності – це і принципи. Ну, я не знаю, це, я знаєш, ніколи себе не розприділяв по
ланках, типу – це буде лежати тут, по полках себе не розкладував. В хаосі, як то кажуть, –
знаходять порядок інтелігентні люди. Ну, так що (сміх), не переживай. Там ще запиши, що
мені 25 років, і я не всьо можу розуміти до кінця в тім житті. Це капець, я не думав, що таке
інтерв’ю буває. Інтерв’ю, а взагалі людина, яка приїхала з Польщі.
І: Які твої теперішні інтереси?
Д: От саме зараз, на сьогоднішній день?
І: Так.
Д: Ну, планую в гори поїхати, хай трохи потепліє. Знаєш, бо, бо до 30-и вдень – це дуже
важко ходити по горах. Думаю, хай впаде температура, поїду. А так взагалі, – шукаю роботу,
може, майже найшов, але не знаю. Сьогодні їду на співбесіду, на нову роботу в Україні.
І: Удачі.
Д: Тут, так. А це сьогодні, я можу дописати.
І: Давай.
Д: На співбесіду – о, робота.
І: Дмитро, згадай приклад несправедливого випадку.
Д: Несправедливий випадок?
І: Так.
Д: Ну, це я 4 роки, коли працював в Україні. Я, в принципі, працював, робив корисну
роботу, знаєш, але я відчуваю, що це було несправедливо, тому-що за мене працювали. А я
так, тільки по телефону домовився, і все. Тобто, працював я 5 хвилин, а люди за мене
працювали тиждень, ну от. Ну, може, не 5, може… Ну загалом, десь це було 2 години напротязі
тижня. Ну та, я тяжко тобі пояснити. Спекуляція, знаєш, ну і то, що люди роблять – це дуже
двійна гра, розумієш (сміх). Одні не знають, що роблять інші, там такі піраміди зверху є. Ну,
люди наживаються один на одному, розумієш ієрархія дуже сильна. Це так трохи нечесно.
І: А що для тебе несправедливість?
Д: Та я знаю, ну коли ти… Несправедливість, розумієш, якщо на роботі, так. В житті, я
навіть не знаю. Несправедливість – це… Несправедливість – це тоді, коли тобі брешуть,
розумієш. Ну, це для мене це, напевно, найголовніше, або, коли маніпулюють – от
несправедливість, розумієш. От бачите так, так, от так. Маніпуляція, давай ще одну стрілку,
зараз я тобі скажу. Несправедливість – є маса речей, знаєш, несправедливість таки
розділяється на такі купи – маніпулюють, та. Ну, обман теж була. Та? Ну, брехня, та. Ну все,
напевно, я ще поки що, не знаю.
І: Окей. Може тебе ще наведе на думку наступне запитання. Згадай приклад
справедливого випадку.
Д: Що, що? Приклад чого?
І: Справедливого випадку.
Д: Справедливий? Нє, це такий був… Ну добре, я розкажу так це нікуди не піде,
правильно? Вот, але це можеш не писати, це такий суто мій випадок. Сиджу значить я
п’яний…
І: Я напишу, бо мені треба запам’ятати.
Д: А, ну пиши.
І: Я потім аналізую.
Д: Дивись, і ти можеш потім щось придумати сопоставить события, як ти кажеш.
Значить, сиджу я з гітарою, туда-сюда, всі п’яні значить, і тут до мене людина підходе. Ми з
ним мило дуже спілкуємося все, знаєш. Він щось, він мені пояснює, каже: «От дивись, ти тут
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зараз граєш, тудам-сюдим, там свої якісь пісні…». І він мені питає, знає, таке питання задає:
«А от щоб ти вибрав, там 200 000$ там в місяць…», – ну там, неважно, яка сума, знаєш: «чи
от, чи от займатись тим, чим тобі подобається?». В мене там був такий, знаєш, натхнення, я
кажу: « Та да, ліпше б я гроші вибрав». От, і після цього последовал удар в мою нещасну
голову, от і я потім зрозумів, що це… Я про справедливість казав, та, справедливий випадок.
Ну, і це було досить «чесні кулаки», як то кажуть. Я, в принципі, зацінив цей випадок потім в
своєму житті. Ну, потім ми помирились і все було супер. Такі люди були, та. Нє, але це суто
так для мене, бо я є егоїст. Для его – справедливий випадок (сміх). Підкресли, підкресли (сміх).
Ну і все.
І: Що для тебе справедливість?
Д: Для мене, о. Так, справедливість, я… Дивись, завжди, завжди пояснювати порядок
речей, які є, розумієш, щоб не було скритих ячеек, не було ям. Як тобі пояснити, ну, розумієш,
ти йдеш, ти йдеш, тобі кажуть: «От, знаєш, тобі справедливість». Знаєш, це в брехні тобі
кажуть: «От, іди туда, а там, по тій дорозі все буде нормально, знаєш, і ти не впадеш». Хоча…
І: Прозорість?
Д: О, прозорість, та. Щоб тебе не обманювали – прозорість, оце справедливість має
бути, розумієш. Та, о, класно ти сказала, та. Справедливість, я знаю. Ну, і за втрачений час
твій. От якщо справедливість на роботі, за твій втрачений час, якщо ти працював нормально,
має бути якась компенсація. Не те, що компенсація, а хоча б подяка. Щоб тебе почули, оце теж
справедливість.
І: В тебе ще є щось додати до несправедливості?
Д: Справедливості?
І: Ти говорив, що несправедливість для тебе – брехня, нечесність, маніпуляції.
Можливо, ще щось?
Д: Ну, вкрадений час, напевно, так допиши. Ну та бач, всьо повернулось, всьо
замикається в коло. Та, напевно, так.
І: Ти розписав свій сьогоднішній день.
Д: Ну, так.
І: Чи були сьогодні приклади справедливості чи несправедливості?
Д: Слухай, я навіть не був, я ходив і посміхався цілий день.
І: І що це означає?
Д: Я не помітив (сміх). Я не помітив. Не, є якийсь там, знаєш, зациклений на, типу: «Ти
що..». А, був, був, був, несправедливо, давай пиши, я згадав (сміх). Це й дивись, їду я на
зустріч, і на ровері. І ти розумієш, не то, що це несправедливо мені було, якщо сказати, що
було негативного в цьому дні, поки що, я їду і маршрутчик, розумієш, зупиняється і висаджує
пенсіонерку. Я її не збиваю, але зупинився він не на зупинці, розуміє, а зупинився там, де
сполошна та там, де всі летять, капєц. От, я йому стукаю в вікно, кажу мол: «Ти що?», – знаєш,
з такими мімікою. Ну, а він такий розвів руками, мол: «Я нічого не знаю». Ну, а та бабуля
каже: «Та це ж, це ж я його попросила, синок, не переживай». Ну, з тим я й поїхав. Це от,
такий-от – несправедливість. То, що від тебе не залежить, розумієш, випадок,
несправедливість. А від тебе… Ну от, а ти попадаєш в цю ситуацію, а від тебе нічого там
незалежало, тоже, може бути. Ну так.
І: Як досягти справедливості, Дмитро?
Д: Нє, ну це в мому принципі, як ти писала до цього, досягти справедливості. Ну чесно,
чесно всім, знаєш, не бути… Ширму, знаєш, не ставити між людьми. Завжди, от всьо, що є,
розумієш, що тобі сказали, ти маєш повністю от інформації не приховувати ні від кого, бути
чесним, казати як воно, як воно по-суті є. Звичайно, мовчати не можна, але, якщо ти там когось
підводиш і ти це бачиш, так що. І ти там, ну, наприклад, там одна людина про того казала: «О,
я би там не хотів його там бачити, та він такий-сякий». І тут, вони сидять разом, його потім…
І він чік – міняє свою точку зору, як хамелеон: «Давай, пошли-пошли, бо в нас є деньги, давай
выпьем». А це нечесно, ти зразу кажеш: «Нє, малий. Ти є казав, що так не буде. Правильно?
Ти ж не хочеш його бачити. Поки в нього деньги є, ти його хочеш бачити, а счас…». Ну, от
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тре гордість, от тут тіпа питання гордості за чиї гроші пити (сміх). Ти там вже сама додумай,
як це можна сказати теоретично. Бо принцип ще й «гордість», розумієш, між тим всім стоїть.
Хоча, я не знаю нащо тобі це все розказую.
І: Чи є в тебе ще щось додати до нашої теми, до питань життєвих принципів,
цінностей, справедливості, несправедливості?
Д: Нє, я просто ніколи тут, розумієш, всьо так не розставляв на полки, вже казав, так
що…
І: Дякую за час.
Д: Якщо щось згадаю. Ну та.
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Інтерв’ю Yuriy_23_m_S
І: Добрий вечір. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 4 липня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з Юрою. Юра, скажи мені, будь ласка, як ти себе зараз відчуваєш,
в теперішній ситуації?
Ю: Ситуація на даний момент чи взагалі?
І: А ситуація на даний момент відрізняється від ситуації взагалі?
Ю: Ну, на даний момент, я спілкуюсь з тобою і це якесь інше відчуття, в цілому (сміх).
І:Про цей момент давайте поговоримо, як Ви себе відчуваєте?
Ю: Та добре, але якось трошки, не знаю про, що говорити (сміх).
І:А загалом?
Ю: Прекрасно.
І: Детальніше?
Ю: Ну, зараз літо. Все добре в житті.
І: Все добре в житті. Що має бути добре в житті, щоб відчувати, що в житті все
добре?
Ю: Ну, з всіма друзями, з родичами, ніхто, нічо не хворіє, фінансове положення, також,
нормальне, коли все потрохи розвивається, нема ніяких проблем. Нічо поганого нема, тому
все добре.
І: Дякую. Юра, скажи, будь ласка, на твою думку, за якими життєвими
принципами має жити людина?
Ю: (шум).
І: Можеш думати вголос, то таке…
Ю: А, якийсь приклад життєвого принципу?
І:Ти не розумієш, що таке життєвий принцип?
Ю: Ну…
І:На чому має базуватися… окей, що для людини має бути, на що має людина
базуватися в своєму житті , керуватися, чим людина має керуватися у своєму житті,
принципи?
Ю: (сміх)… Керуватися, типу, має на увазі кар’єра життєва, чи якесь хобі, чи якась ціль,
ну просто це все так якось…
І:Добре, в людини є якась ціль, є якесь хобі, як вона іде до того, на чому вона має
базуватися, на яких принципах, щоб дойти до своєї цілі, яка в кожного є своя, та. Чим
мають, має, на твою думку, людина керуватися?
Ю: Ну, наснага – головне, старатись щось робити для цього, витримка, не падати, якщо
якісь починаються труднощі, бути з позитивом і все.
І: Дивись, ти назвав такі принципи, як – наснага, старання, витримка, бути з
позитивом. І в мене тоді таке питання, за якими життєвими принципами живеш ти?
Ю: Ну, віра в те, що, що це буде, що до чого я йду, що приносить задоволення, тобі
подобається.
І: Можливо, ще щось?
Ю: Ну чесність, я не знаю чи це принцип, ну це теж.
І:Так, так.
Ю: Ну добро, нікому не робити зло, якось так.
І:Окей, віра в те, що я роблю, до чого йду і те, що мені подобається, чесність, добро,
ще може щось хочеш додати до принципів своїх?
Ю: Ну, просто слово принцип, якось так називаєте.
І: Ну, а яке краще слово застосовувати?
Ю: Не знаю, це ж може бути, як якесь…
І: Ну окей, то не питання (сміх), просто я так…
Ю: Просто якось так загрузила.
І: А тоді в мене інше питання, що є цінним для людей, які навколо тебе?
Ю: Я думаю, враження якісь від життя, дружба, рідні люди, якісь родичі.

261
І: В людей навколо тебе є цінним: враження від життя, дружба, родичі.
Ю: Ну, якісь власні якості, ну якісь власні інтереси, хобі, щось таке.
І:А що є цінним для тебе особисто?
Ю: Ну, я думаю, також, життєві враження, також, люди, які мене оточують.
І: Може ще хтось, щось?
Ю: Це може бути якась одна людина, чи це мається конкретизуватися (сміх)?
І: Це твої цінності.
Ю: Нє, це можуть бути теж якісь речі, речі мало, але вони теж приносять цінність якусь.
І: А які речі?
Ю: Ну тобто якесь, не знаю, там фотоапарат, мобільний нехай буде. Це не є цінності
життя, а матеріальні, вони теж приносять щось своє.
І: Вони приносять…, вони приносять якісь емоці,ї чи що вони приносять?
Ю: Ну, якийсь комфорт більше.
І: Юра, згадай приклад несправедливого випадку?
Ю: Ну перше, що прийшло в голову – це, можливо, на роботі, коли ми обдзвонюєм
клієнтів. І був клієнт, якому вже дзвонила моя співробітниця перед тим, але я пізніше до нього
додзвонився, і він зі мною мав домовленість, тобто, що він буде в нас, користуватися
послугами нашої компанії, але цього клієнта віддали моїй співробітниці, бо вона дзвонила
раніше, і мені про це не говорила.
І: Що для тебе несправедливість? Які асоціації?
Ю: Ну несправедливість – це, коли нечесність, коли…, але в кожного може бути своя
несправедливість, це коли хтось вважає себе правим, але …
І: Чому виникає ця своя несправедливість?
Ю: Можливо, це якийсь егоїзм може бути.
І: Ще якісь, можливо, причини своєї несправедливості?
Ю: Я запутався в цьому всьому (сміх).
І: Дивись, ти сказав, що несправедливість – це нечесність, і у кожного своя
несправедливість, своє бачення несправедливості. Ще з чим тобі асоціюється
несправедливість?
Ю: А, ну, може бути ще якась соціальна несправедливість.
І: Конкретизуй.
Ю: Ну, наприклад, комусь повезло більше, а комусь менше.
І: В чому повезло?
Ю: Ну, можуть бути якісь фізичні вади, можуть бути якісь матеріальні.
І: Може ще якісь ідеї прийшли про несправедливість? Нагадаю, соціальна
несправедливість - це фінансове становище, комусь дали більше комусь менше, так, в
фінансовому становищі або в фізичному плані, це нечесність і це індивідуальна
несправедливість, сприйняття індивідуальної несправедливості. Ще може хочеш щось
додати?
Ю: Може, нє (сміх).
І: Добре, тоді згадай приклад справедливого випадку… Можем піти, якщо тобі так
буде легше, знову так, як справедливість: з чим тобі асоціюється справедливість?
Ю: Справедливість, ну це якесь може бути піклування, може бути рівність. Чесність.
І: Можливо ще щось – чесність, піклування, рівність…?
Ю: Правда.
І: Якийсь випадок…, справедливий випадок, пов’язаний з чесністю, піклуванням,
рівністю, правдою?
Ю: Ну, я просто стараюсь в одному, спочатку, розумінні так згадати, а потім щось інше.
І: А які ще ідеї приходили, розкажи?
Ю: Ну не знаю, спочатку, можливо, справедливість, там в сім’ї, що там, наприклад, в
мене просто два брата ще, і я думаю, от ще справедливо розділяли кожному брату щось
порівну, але я зараз не знаю. Було такого купа, але я просто не можу згадати якось детально.
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І: А, ще сім’я, які ще сфери?
Ю: Ну друзі, також, з другом. Там, наприклад, з друзями ще якось справедливо там,
порівну, наприклад, щось ділимо, тобто, використовуємо.
І:Якісь ще були ідеї?
Ю: Поки ні, поки тільки ці сфери.
І: Окей, маєш ще щось додати до справедливості? З чим ти асоціюєш
справедливість? Ти назвав: чесність, піклування, правда, рівність.
Ю: Ну, та ні.
І: А до несправедливості, соціальна несправедливість?
Ю: Ну неправда, можна добавити.
І: Нечесність, і в кожного – це індивідуально, така, своя несправедливість?
Ю: Ага.
І: Нема що додати? Окей, той папірчик, що ти заповнював. Чи був сьогодні якийсь
справедливий чи несправедливий випадок?
Ю: Не знаю, може (сміх), такий банальний смішний випадок. Ми з моїм другом завжди
запізнюємось перед роботою, тобто на зустріч, завжди по-різному. Один день – він, один день
– я. І ми ніяк не можем зійтись, завжди або він мене чекає, або я. Сьогодні вийшло всьо разом,
тобто в один час це було. Якась справедливість (сміх), ніхто нікого не чекав.
І: Дякую, і як ти думаєш, чим можна досягти соціальної справедливості?
Ю: Ну , мабуть, справедливість – це, коли ти робиш так само, то буде якась
самовіддача, якщо ти робиш справедливо, говорити чесно, то до тебе будуть так само,
справедливо.
І:Тобто, треба починати з себе?
Ю: Ну.
І: Можливо, ще якісь ідеї щодо досягнення соціальної справедливості?
Ю: Думаю, все-таки, найкращий приклад – це свій, когось заставляти чи щось
показувати.
І: Але, знову ж, свій приклад, на кого ми можемо найефективніше вплинути своїм
прикладом? Наскільки одна особистість, одна людина, на кого вона ефективніше може
здійснити вплив?
Ю: Ну, на близьких людей, на людей, з якими ти спілкуєшся, які можуть. І також,
взагалі, в принципі, на любих людей, з якими ти можеш якось коментувати, навіть з любою
людиною. Наприклад, продавець в магазині. Ти можеш йому чесно віддати там якісь гроші,
якщо він тобі віддав завелику здачу. Це може також на нього якось вплинути, якщо він дав
для когось забагато грошей. Якийсь такий банальний приклад.
І: Чи є в тебе ще якісь доповнення до соціальної справедливості чи
несправедливості?
Ю: Ні.
І: Окей, а про принципи, цінності, про що ми говорили, чи хочеш щось додати?
Ю: Треба передивитись буде…
І: Загалом, може тобі ця розмова, тебе наштовхнула ще на якісь ідеї, які ти би хотів
сказати? Необов’язково на ті питання, які я задаю, а можливо ще якісь ідеї розмірковані,
що би ти хотів додати?
Ю: Ну, не знаю (сміх), щось дуже заплутався в тому всьому, це все занадто якось…
І: Занадто яке?
Ю: Ну, занадто багато думок. Просто, я трошки збиваюсь з пантелику (сміх).
І: Буде момент подумати.
Ю: Ну, насправді, так якось дає, якось спонукає на якісь роздуми про це. Цікава тема,
щось ніколи не задумувався про то. Тобто, це якось так, тема, яка – всі знають, тобто якось,
але не думають про неї, коли доходить до цього. Типу, що для тебе справедливістьнесправедливість, які взагалі принципи життєві твої, якісь кредо. І ти так, а (сміх), не знаю, це
цікаво. Треба буде собі якось обдумати більш детально.
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Інтерв’ю Mykola_25_m_CDN+PL
І: Добрий вечір. Мене звати Заремба Ганна. Ми у Львові. Сьогодні третє липня
2014 року, і я буду розмовляти з Кольою, чи з Миколою, як краще?
К: Коля.
І: Коля, скажи будь ласка, як ти себе відчуваєш в теперішній ситуації?
К: Невпевненість в завтрашньому дні, тому-шо отримуєш недостатнє фінансове
забезпечення від роботи, і задоволення, в принципі, теж.
І: Чи є на меті шось змінювати, подолати якось цю невпевненість?
К: Це вже є, напевно, з того моменту, як я повернувся на Україну. Колись було більше.
Тепер, чим далі, тим – менше. Тому-шо, ситуація погіршується, і нічого кращого не стає.
Мається на увазі, ситуація на ринку праці. Якісь пропозиції були, шоб можна було це
виправити. Бо на роботі, робота така, що підвищення кар’єрного росту, зарплати, як таке, не
передбачається. Тому-шо, робота, в основному, це є цех, де люди працюють, а ти у відділі
маркетингу зайнятий у пошуку нових клієнтів, яких, на жаль, немає.
І: Дякую. Коль, скажи, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити
людина?
К: За принципами… Шоби людина робила людям те, шо може побажати собі, і не
робила їм нічого поганого, шо рахує поганого робили би їй інші люди. Так само краще буде,
я думаю. Основне в житті – це має бути відповідальність.
І: Дивись, Коль, ти вважаєш, що людина має жити за принципом робити те, що
вона хоче, щоб робили для неї та за принципом відповідальності. Чи живеш за тими
принципами ти особисто?
К: Так, стараюсь. Я зрозумів, якраз на рахунок відповідальності, що от коли,
працювавши на першій роботі до того, як їхав в Канаду, шо коли людина на своєму місці, знає
свої обов’язки, старається виконувати максимально до своїх підлеглих, якшо в тебе є, до своїх
колег, керівників і своїх клієнтів, то тоді і фірма буде добре працювати, і ти будеш отримувати
задоволення від роботи. І буде працювати вся ваша, ну така, ланка. Ну відповідно, випливає з
цього те, шо не робити поганого, робити то, шо ти хочеш, шоб тобі робили доброго.
І: Тоді, що є цінним для людей, які навколо тебе?
К: Ще раз.
І: Що є цінним для людей, які навколо тебе? Що важливе є дня них?
К: Для них, що важливе?
І: Так.
К: Я не знаю.
І: А що для тебе важливо? Що для тебе є цінним?
Ю: Для мене цінним – це є відкритість, прямота.
І: Відкритість і прямота в інших чи в тобі?
К: Інших людей.
І: Можливо ще щось? Що є цінним для тебе?
К: Справедливість.
І: Дивись, ти сказав, що для тебе цінним є справедливість, відкритість та прямота
інших людей. Повернуся знову до твого оточення, до тих людей навколо тебе. Чи є цінним
це для когось із них?
К: Так-так, є цінними.
І: Можливо ще щось.
К: Для декого – це є релігійність, для деяких людей біля мене. Для деяких біля мене –
відповідальність, для деяких – відпочинок, гарне проведення часу, дозвілля. Багато різних.
Можна перерахувати всі якості, можна зараз собі придумати, вроді багато є. А якісь конкретні
виокремити, то можна…
І: Дякую. Коля, згадай приклад несправедливого випадку.
К: Приклад несправедливого випадку? До несправедливих випадків можна віднести
випадок, коли я був найнятий канадським роботодавцем, і була найнята людина – громадянин
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Канади. Ставлення до мене було більш таким, як до чорноробочого, до того громадянина –
було податливим і менше його задовбували. Більше задовбували мене, і прискіплювались до
мене. Я рахую, що це несправедливо тому, що статус людини чи її громадянство, не має мати
значення для роботи, яку двоє людей мають виконувати на однаковому рівні.
І: Чи рівність для вас цінність?
К: прошу?
І: Чи рівність для вас цінність? Чи для тебе цінність?
К: Рівність – дуже розмите поняття тому, шо його люди неправильно сприймають.
Люди мають бути рівними, але рівними, в плані, коли їх осуджують або судять. Якшо, так
грубо казати, то, наприклад, я не можу казати, шо я є рівний перед моїм респондентом зараз.
Але ми рівні, в тому плані, шо ми маєм мати однакові права. Але це не означає, що ми рівні в
плані отримувати однакому заробітну платню, чи ми є рівними, в плані мати однакову роботу.
Кожен з нас має на те, які він має можливості влаштуватись на ту роботу, які він має здібності,
яку має освіту отримав, і як довго над цим всім працює. Так само, стосується це і будь-яких
інших ситуацій. Тобто рівність, це означає, що ми маємо мати рівний доступ до всього того,
що нам дає суспільство. Але це не означає, шо вот є людина, якась мільйонер, і тут до нього
підходить його підлеглий, і каже: «От, ти – мільйонер, давай мені половину зі свого, тому-що,
в нас тут революція, і ми хочемо всі бути рівними». Це неправильне відношення. Він
мільйонер тому, шо він заробив, можливо десь і нечесним шляхом, але тут нам треба це
доказати. Але в даному випадку, люди є рівними у своїх правах користуватися всіма благами,
а те, як він цим скористається, залежить тільки від нього. І тут якраз, йде їхня нерівність.
Нерівність в їхніх здібностях, талантах, досвіду, можливо, наглості чи ще якимось поганим
якостям.
І: Дивись, Коль, що тоді для тебе несправедливість? Які асоціації?
К: Несправедливість? Ну, це вже, шо тепер було названо. Ну, коли наприклад, люди з
кращими якимись якостями не мають можливості зайняти якоїсь нормальної позиції у
суспільстві через відсутність соціальних ліфтів, чи через відсутність знайомств, щоб дати
хабаря. Чи, можливо, небажання дати хабаря. Несправедливість – це, коли засуджують одну
людину, а інша людина, яка винна в тому є на волі, або просто людину, яка має можливість,
зв’язки, або, наприклад, якихось батьків чи родичів у якихось структурах державних, має
можливість уникнути покарання. Оце є несправедливість.
І: Тепер від протилежного, назви приклад справедливого випадку.
К: Зі мною чи у моєму житті?
І: А шо згадаєш.
К: Напевно, найбільш вагомий випадок, який стався у житті, це те, шо ми, коли
намагався отримати візу в Канаду, то добивався цього 1,5 року. І в той час, коли я вже його
отримав, це було справедливим, шо я його отримав, і було б несправедливим, шо я його не
отримав би. Я її отримав, тому рахую це справедливим. Тому-шо, документи всі, які
вимагалися були надані, все було у відповідності до їхніх вимог, і старався зі своєї сторони,
підтягнути всі ті якості, які вони вимагали при отриманні їхнього дозволу на роботу у їхній
країні. Я думаю, шо це справедливий випадок у моєму житті.
І: Ще якісь згадав випадки? Ще якісь можливо є випадки справедливості?
К: Та є, напевно. Але зараз важко…
І: Що для тебе є справедливість?
К: Справедливість – це, коли людина намагається зробити щось у своєму житті, і вона,
докладаючи зусилля, це отримує. Відповідно, коли вона дійсно хоче цього, коли це відповідає
її потребам і досвіду, і силам. Тобто, звичайно, ми можемо казати: «От, несправедливо там,
коли людина, коли я не заробив мільярд доларів там, чи коли я не виграв чемпіонат чи
олімпіаду». Але чи достатньо ми приклали до цього зусиль? Це вже інше питання.
Справедливість – це, коли ми досягаємо мети, прикладаючи до цього зусилля. І коли, ми цю
мету досягли дійсно з потом на чолі, і сказали: «я дійсно постарався і це зробив». Це дійсно,
справедливість восторжествувала.
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І: Хотілося б уточнити. Тобто, справедливість не дається десь зверху, вона йде
знизу, тобто від людини, так?
К: Якшо вже в дії, в якихось конкретних ситуаціях таких, то та. Якшо це розглядати
там, коли ти просто молишся Богу, і віриш в Бога, і просиш в Бога якоїсь справедливості, що
ти не залежиш від якоїсь дії. Наприклад, ти просто просиш, щоб ти виздоровів. Не має там
якогось певного, поставленого правильно, діагнозу, чи немає якихоcь підходящих ліків, і ти
виліковуєшся. Є такі випадки у житті. Звичайно, і людина на це заслуговує, бо вона веде
правильний спосіб життя. Це є такий, як ти кажеш, зверху. Також може бути…
І: Я мала на увазі зверху – від держави. Але цікавий твій варіант, до речі.
К: Я, якраз зараз, хочу перейти до держави. Наприклад, коли тоже шось стається, якась
ситуація в житті, навіть з тим самим поступанням у вуз, чи отримання там якогось патенту, чи
будь-чим, залежить, які там законодавчі господарські чи кримінальні тяганини, які людина
робила чи не робила. Якшо вона це робила, то отримує справедливе за це покарання, або не
робила – отримає за це справедливий вирок, шо вона цього не робила. Це друга категорія –
того «зверху» справедливості.
І: Дякую. Дивись, ти розписав свій сьогоднішній день. Чи можеш ти привести
приклад справедливого чи несправедливого випадку сьогодні.
К: Сьогодні були в мене звернення від потенційних клієнтів, з якими я подальше маю
звертатися до технолога, який технічні нюанси з’ясовує. Розпитує в мене або в потенційного
клієнта, і ми йдемо дальше. Виставляємо рахунок, пробуємо вкласти якийсь контракт, і так
далі. Від нього – взаємодії не отримав сьогодні ніякої. По-перше, він кудась спішив їхати, подруге, мав ще якісь інші завдання, тому-що, він завантажений, по-третє, він не покладає надії
на того клієнта, якого я знайшов. Я вважаю, це несправедливим. Тому-що, будь-який клієнт
має право на те, щоб йому приділили увагу, коли він сам, після того, як я йому скинув
комерційну пропозицію, хоче почути нашу ціну, наші умови, чи ше якісь нюанси. Тому, ми
маємо йому таке надати. Тим більше, за такої ситуації, коли в нас клієнтів нових не має, а старі
можуть і пропасти, тому-шо на ринку ситуація погана, то треба хапатися за кожного нового
клієнта.
І: Дякую. І ще в мене питання. Як на твою думку можна… (задзвонив телефон у
респондента)
Віола: Давай, я згадала випадок несправедливості. Коли я працювала в Канаді в
польському сторі, у великому магазині-супермаркеті. І коли мої працедавці дізналися, що я
завагітніла, і в мене ще не пройшов випробувальний термін, який складав три місяці, а це був
лише другий місяць. Вони мене вигнали, не пояснивши мені жодної причини. Це раз. І друге
то, шо до 1 липня 2014 року жінкам, які народили дітей дають таку кількість грошей, а після
першого липня – там вже іншу суму. Це тоже несправедливо. Я розумію, що держава має
скоротити якось свої ці, але по відношенню до тих матерів, які народили 30 червня або 1 липня
– це є зовсім несправедливо. Це то, що я згадала.
І: Дякую.
І: Що, Коль, тоді в мене ще наступне питання. Як ти думаєш, як можна досягти
справедливості?
К: Якшо люди, кожен на свому місці, то старатися виконувати свої обов’язки, бути
відповідальним. Лікар – лікувати, не дивлячись в кишеню, прокурор – писати звернення і
запити згідно законодавства, суддя, згідно законодавства, – виносити вирок, люди –
працювати на своїх місцях згідно своїх обов’язків.
І: Ти завершив, бо я маю ще питання?
К: Так, завершив.
І: Кожен має виконувати свої обов’язки, бути на своєму місці. Шо ти маєш на увазі
на своєму місці?
К: Тобто, там, де він себе знайшов по житті. Та робота по покликанню. Наприклад,
людина любить бути художником, і дійсно з відповідальністю і бажанням ставиться до своєї
роботи. Людина там любить бути тим, ким він є, наприклад менеджером середньої ланки, і
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має якийсь відділ, яким керує. Або просто менеджер середньої ланки, який любить виконувати
свою роботу, і він цим займається відповідально. Він дійсно знає, що він це любить, шо йому
це получається. І людина, яка міняє унітази. Він – сантехнік, але він любить цю роботу, він
виконує її якісно.
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Інтерв’ю Violetta_26_f_CDN+PL
І: Добрий день. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 3 липня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з Віолою. Віола, скажи, будь ласка, як ти себе почуває в теперішній
ситуації?
В: Після того, як приїхала з Канади?
І: Загалом, зараз.
В: Мені зараз вже трішки легше, ніж півроку назад. Це пов’язано з тим, що я рік тому
і півтора місяці, в мене дитина маленька. От, це моя перша дитина, тому перша дитина як
народилася, мені було дуже тяжко фізично і морально. Тому- шо я її, по-перше, довго родила,
дуже сильно виснажилася, і вона була така досить, до трьох місяців особливо, болів животик
і так далі. Тобто, ми дуже з чоловіком намучилися, і було дуже багато обов’язків, проблем, а
мало можливості відпочивати. Фізичний стан був дуже слабкий, і на почві того всього життя
досить (…1:07). Чуть-чуть вже легше, на дану секунду. Тобто, порівняно з тим часом. Якшо
порівнювати із своїми студентськими роками, то звичайно, що набагато тяжче. Тому, шо
молоді роки, ти маєш кучу свободи і не маєш зовсім ніякої відповідальності. А зараз
залишається тільки одна відповідальність. Свободи так, як такої немає. Бо дитина при тобі, ти
не маєш можливості кудась піти, куди тобі хочеться. Чи провести так час, як ти хочеш. А так,
як ти в студентські роки був досить активним, постійно кудась їздив, десь розважався, то з
друзями щось пізнавав, то зараз в тебе такої можливості вже немає.
І: Дякую. Скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити
людина?
В: Життєві принципи? Для мене , тобто, в мене є такі слова: «Вірю в Бога». І з них
походять мої життєві принципи. Тобто, для мене є так, як і приємним, так і розумінням того,
що ти повинен робити добро людям. От, і не чекаючи відповіді взамін на то. То є для мене
основний принцип. Ну, але судячи з мого характеру, то є зовсім тяжке життя, і воно трошки
по-іншому всьо дається, бо тому, шо ти так хочеш жити, але воно получається трошки всьо
по-іншому. То вже конкретну тему якусь виводити, щоб пояснити.
І: Тобто, віра в Бога, оце творити добро – це життєві принципи, за якими Ви
стараєтесь жити? Чи є ще якісь принципи, за якими має жити людина?
В: Справедливість – в першу чергу. Так само, для мене є дуже важливо.
І: А що є цінним для людей, які навколо тебе?
В: Правда, має бути. Чи ти маєш на увазі, що тобто… Ну, такими людьми я себе, в
принципі окружаю. Тому-шо, я в такій сім’ї, в такій родині виховалася і… Ну, я не можу зараз,
знаєш, так якось тобі сказати. Християнська мораль, от всьо-всьо, шо в тому дусі, десь воно
так. Тобто, без підлості, без всяких якихось брехні, десь в такому руслі.
І: Що для вас є цінним зараз?
В: Моя сім’я, моя родина. Це і є, в принципі, тому, чого я не захотіла залишитися в
іншій державі. Тому-шо, для мене це є важливіше – моральність, сім’я, духовність, ніж якісь
матеріальні цінності, які є притаманні більше тій державі, в якій я була рік, за яких я не змогла
там лишитися. Тому-шо, фактично, без своїх близьких друзів, знайомих, рідних, тобто, рідних
друзів, тоже, дуже важливо. Всі мої друзі, які я накопичила під час свого студентського життя,
для мене є дуже важливі, до кінця життя напевно.
І: Ти згадала, що життєвий принцип, за яким має жити людина, і за яким
стараєшся жити ти – це є справедливість. Чи можеш ти згадати якийсь приклад
справедливого випадку?
В: В моєму житті?
І: Так.
В: Ой, в мене…, зараз тобі скажу. Я в школі була дуже справедлива, в плані… Щось то
такий був момент, моя мама пам’ятаю, просто я… Добре, розкажу тобі інший момент. Я мала
суперечки в подвір’ї, на стадіоні з дівчинкою на рахунок баскетбольного м’ячика. І де сталася
така ситуація, шо вона прийшла просто, і захотіла відібрати в нас… стати…, сонце світило по
одній стороні, а ми бавилися на тій стороні, де сонце не світило. І вони прийшли до нас, і
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почали так якби говорити, шо от ідіть тому-шо…І там, тобто, нас там, не я тільки одна була,
нас було декілька, я захистилася. Я сказала, що справедливо буде так, що, якщо вони прийшли,
бо завжди займає той, який є вільне місце, тобто вони не мають права нас звідтам виганяти.
Потім було в школі ще якісь. Я завжди заступалася, за брата свого заступалася. Ну, це вже
може не справедливість, це швидше порівняти до рідні, но я тут тоже. Ти знаєш, я зараз не
можу таких, не пригадую моментів. Але їх було багато. Якшо треба подумати, то я можу
зараз…
І: А що для тебе справедливість?
В: Справедливість, що для мене? Для мене справедливість – це, коли є якась,
відбувається якась дія, і вона потім когось, в чомусь, тобто в тій дії звинувачують, якої він не
робив. І ти була при тому свідком, і ти відстоїш свою точку зору, тобто і точку зору тої людини,
що це справедливо. Навіть, коли зважаючи на то, шо ти від того можеш мати якусь вигоду. І
такі абстрактні питання задаєш, знаєш. Воно на прикладі завжди легше.
І: Може згадався ще якийсь справедливий випадок?
В: Та вот, мама моя пам’ятає, в мене, на жаль, з тим тяжко. Вона, от, приходе інколи, я
навіть того не люблю, коли є багато родичів чи ще там хтось, вона починає розказувати: «О,
Віола в мене то, а вона…». Щось було таке всяке. А я, тобто, знаєш, я стараюся завжди
говорити – справедливість там, де правда. Тобто, і я не боюсь якихось викликів. Тобто, в мене
були такі дві ситуації, що от на мене там, хотіли забрати речі, і я постояла за себе, і постояла
за ту людину. Мою, наприклад, подружку, хотіли в неї сумку забрати, і я її поснула, і сама
почала з тим мужчиною битися. Тобто, вона втікла, в неї така шокова реакція, а я почала з нею,
тобто… Ну, це не так якби справедливість, це більше мужність, у даному випадку. Ну, от
тобто, коли неправда якась десь є, і де треба постояти – я не боюсь. Тобто, я буду там, де
правда, там, де справедливість, розумієш? Тобто, незважаючи ні на які там моменти.
І: А чи можеш згадати приклад несправедливого випадку?
В: В свому житті? Шо я несправедливо поступила чи шо?
І: Загалом, несправедливий випадок – з тобою стався, з кимось стався.
В: Ти можеш запитати мого чоловіка, він тобі скаже. В мене пам'ять – очень плохая, я
не пам’ятаю. Я не пам’ятаю, шо було рік тому, а ти мені такі питання задаєш. Несправедливо
то, шо мій чоловік мені каже, шо я того, того, того не роблю, а насправді воно не так того, шо
я роблю і то, і більше. Просто, я не привикла про це говорити. А він любить сказати то, шо він
зробив. От, це несправедливо. От, цей момент мені зараз, на дану секунду, згадався, рік тому
– не пам’ятаю (сміх).
І: А що тоді несправедливість для тебе?
В: Це – то саме. Просто не бути, тобто, якщо маєш від того якусь вигоду, або можеш
змовчати, боїшся в деяких факторах шось сказати тому, що там якась сила більша, а ти. Наш
світ який? Там, де більшість, там і справедливість, так, якби там і сила. Правильно? А якщо ти
в одиночку, наприклад, то тобі нема, шо говорити тому, шо за тебе не постоять. Хоча ти можеш
бути правий, а тих 10 чоловік – ні. І ти нічого не говориш, бо ти боїшся. Це є несправедливо.
А якшо ти постоїш за то, не боїшся вийти, то потім може якісь люди до тебе, шо тоже боялися,
або ще шось. Це тоже буде справедливість. Несправедливість – це то, шо є неправдою. Воно
перемагає в силу певних, якшо вона відбувається та несправедливість.
І: Несправедливість перемагає чи справедливість?
В: Несправедливість. Тобто, нє, це є брехня, яка перемагає, яка відбувається, є, яка має
місце. Справедливість – це правда, яка має місце. Несправедливість – це неправда, яка в
дійсності є. Тобто, має місце в житті, відбулася в силу тих чи інших подій, під різними
факторами, під різними нюансами. Зрозуміло чи нє?
І: Зрозуміло. Але воно дуже таке індивідуальне, власне, ця несправедливість.
Тобто до кожного випадку…
В: Нє, розумієш, Ань, ти говориш такі речі всезагальні. Це, так само, знаєш, як
поговорити про життя. Один може говорити про життя там в колі свому, коло – це цвіточок, і
по цвіточку він розказує як у нього. А один може говорити про життя в сфері сексу, третій
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говорити в сфері, там взагалі, свого якогось духовного чи ще шось. Тобто, говорити про
несправедливість, це так само. Тобто, в залежності до ситуації. Якшо ти називаєш якусь
конкретну ситуацію, от ти кажеш, шоб я назвала. Я не можу, то перепрошую, бо не пам’ятаю.
От. Ну, тобто, от сталася якась подія, скажемо, так. Було два хлопчика: один взяв яблуко, а
другий це побачив. Але цей хлопчик був старший, сильніший. Той був менший, йому там 2-4
роки, і той сказав батькам, шо я не брав, це взяв молодший. І батьки повірили старшому – це
несправедливість. Ну, але це така загальна, коли ти пояснює дитині, що це несправедливо. А
емоційно, по відношенню до тебе, так само, може бути. Кожна людина, нам показують у
фільмі, у фільмі завжди є добро і завжди є зло, але в житті такого немає. Тому-шо, кожна
людина має свої емоції і має свої мотивації. Тобто, для мене, це може бути несправедливо, а
для іншої людини це є нормально, розумієш? Тобто, вона на то навіть не зверне увагу. Це є
вже особистісне.
І: Дивись, ти розписала сьогоднішній свій день, чи було шось сьогодні
справедливо чи несправедливо?
В: Несправедливо – то, шо мене голова болить. Це не є несправедливо у загальному,
для світу, але мене просто болить голова, і мені боляче(сміх). Нє це не є, я не називаю це
несправедливістю, це просто стан. Несправедливо? Ну нє, нема такого, шо я називаю такі речі
у свому житті. Для мене в дійсності от, для мене особисто несправедливість – це вже шось
більше. Тобто, не то, шо я тобі назвала в емоційному стані, це вже шось більше. От,
несправедливі ситуації в нашій державі. Тобто, шо наші люди, на мою думку, такого не
заслуговують. Тобто, наш народ такий, як не заслуговують. Тобто, віруючи в Бога я розумію,
що все дається нам, також, щоб ми щось зрозуміли і шось пізнали. Тобто, можливо дана
ситуація нас буде чогось іншого вчити, того, шо зрозуміти ми не можемо. Тобто такого, там
глобальної несправедливості, нам не дано зрозуміти, як на мене. Ну, але, тобто, не хочеться.
Звичайно, що несправедливо, що якась там одна людина, так, як я собі думаю, Путін і вирішує
долю багатьох людей і шо гроші… От несправедливо то, шо гроші важливіше, ніж людське
життя. От, це несправедливо. А за сьогоднішній день – нє, я по відношенню до сім’ї, не можу,
то шоб шось таке, якісь дурні речі, по дурості казати: «От це несправедливо».
І: А як досягти справедливості?
В: Як досягти справедливості? Для мене особисто? Чи в загальному? Та, в принципі, в
загальному чи як?
І: Давай: і так, і так, якщо ти розрізняєш підходи для себе, і для суспільства.
В: Ще раз повтори питання.
І: Як досягти справедливості, на твою думку?
В: Ти розумієш, від мене залежить шо, то, шо залежить хіба від мене, правильно? Тобто,
я не можу відповідати за чиїсь дії, і за чиїсь вчинки, правильно? Тобто, від мене важливо то,
шоб я сама старалась робити то, шо я говорю, то, шо є для мене важливо, ті принципи і
цінності. Бути сама справедливою, що я, в принципі, і стараюся робити по житті. В мене
чоловік каже, шо я там говорю так, що для мене не є важливо, і він це в дійсності розуміє. Але
в буденності, в силу мого характеру, через то, шо я там вперта, горда і так далі, він не завжди
бачить то в мені. Він каже, шо я багато про це говорю, багато це ціную, але життя є рутинним
в сім’ї. В тебе кожен день одні й ті самі проблеми: зробити їсти, дати дитині, там поміняти
памперс, позамітати, субота-неділя поприбирати і життя однакове. Ти постійно не маєш
свободи, постійні конфлікти на побутовому рівні. Тому, воно затемнює трохи твої загальні
принципи, і затемнює твої ідеали. Ти сам вже себе не бачиш, бо ти вже просто стаєш якоюсь,
на російській мові, «превращаешся», на український?
І: перетворюєшся.
В: перетворюєшся на якогось, просто, робота. І вже сам думаєш, чи ти в дійсності вже
є тою людиною, якою ти був, чи ти вже просто якийсь робишся такою хатньою тряпкою. Ти
вже, просто, в тому не живеш, ти того не відчуваєш, бо ти кожен день одне й те саме. Розумієш
про шо я говорю? Я не маю на увазі в поганому сенсі. Це не є, тобто, колись перший рік, мені
було дуже тяжко. Я говорила про то, шо мені мало свободи. Тому, шо я мала в студентські
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роки багато свободи, а зараз мало. Я вже починаю, то розуміти і привикати (дзвонить телефон).
Але зараз, я вже до того. Починаю якось звикатися, привикати. Я розумію, що це є другий,
інший етап мого життя, і бачу в ньому, як моя дитина росте. Я готуюсь до народження з
чоловіком другої дитини. Тому, я і в тому бачу вже сенс буття, коли твоя малеча підростає,
бігає, кожен день шось нове робить.
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Інтерв’ю Stefania_27_f_PL
І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 13 серпня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з Стефанією. Скажи, будь ласка, які твої теперішні відчуття?
С: Добрий вечір, Аня. Я рада сьогодні з тобою зустрітися. Зараз мені, після роботи,
навіть дуже добре, ми тут спілкуємся на свіжому повітрі. Всьо файно.
І: Дякую. (…) скажи, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити
людина?
С: На мою думку, кожна людина має жити за таким принципом, шо, я вважаю, шо
потрібно робити людям все те, шо ти би хотіла, шоб люди робили тобі. І все, шо ми в житті
робимо, нам віддається в три рази: чи добре, чи погане. Я то завжди всім пропагую, бо на
власній практиці вже то перевірила. Завжди треба бути людиною.
І: Зараз я допишу. (…) ти сказала, шо треба робити людям те, шо ти хочеш, щоб
вони робили для тебе і завжди залишатися людиною. І ти сказала, що ти пропагуєш ці
принципи, також. Тобто ти живеш за цими принципами?
С: Намагаюся. Ну, та, намагаюся, і напевно.
І: Чи ще живеш ти за якимись принципами?
С: То, напевно, основні, але в кожної людини є ше якісь там принципи. В принципі, я
така, досить вперта і мені важко якось піти на якісь поступки, але якшо це не є шось погане,
то мене, в принципі, можна переконати.
І: Дивись, ти сказала, шо ти намагаєшся жити за цими принципами. Що тобі
інколи стоїть на заваді, або навпаки допомагає жити завдяки цим принципам?
С: На заваді, я не знаю. В принципі, наприклад, буває різні ситуації, в яких заради
якогось, чогось доброго, заради чогось доброго, треба зробити маленьку там брехню, або
шось, я не знаю. Оце, це заважає. А шо допомагає? Так, як я вже сказала, було в мене в житті
такі ситуації, в яких я переконана була в тому, що цей принцип діє, шо як ти себе поведеш з
людьми, так потім тобі все віддасться. От то і стимулює.
І: Які цінності в людей навколо тебе?
С: Людей навколо мене багато, і в них в всіх різні цінності, я так думаю.
І: Можна якось погрупувати їх, якось окреслити?
С: Є люди, – в яких цінності, наприклад, це здоров’я своїх там рідних близьких, і то є
саме основне. Ну, інші люди – якісь мають духовні цінності. Дехто там, не знаю, рветься за
грошима, кар’єрою, славою. Дехто вважає, шо все, шо гарне, воно насправді дуже цінне і без
нього ніяк. Дуже багато різних людей.
І: З якими тобі найкомфортніше?
С: Найкомфортніше напевно…
І:Чи нема такого, чи зі всіма комфортно?
С: Не зі всіма. Найкомфортніше, напевно, з тими людьми, для яких є цінні якісь духовні
і людські відносини.
І: Що цінне для тебе особисто?
С: Для мене найбільш цінними є людські відносини. І так само, здоров’я всіх мої рідних
і близьких. Духовні якісь.
І: Дякую. Які твої теперішні інтереси?
С: На даний момент, так, як я зараз перейшла працювати в нову команду, в мене зараз
ціль номер один – вивчити англійську мову, шоб мені було досить комфортно працювати,
чеську мову. Це найближче майбутнє, в мене такі супер інтереси.
І: Згадай, будь ласка, приклад несправедливого випадку?
С: В моєму житті? З моєї сторони зробленого чи який стався зі мною?
І: Загалом, шо тобі перше зараз в голову прийшло.
С: Так, як ми вже… Знову ж таки, про роботу, я просто тільки з неї повернулася.
Наприклад, є люди, які стараються шось зробити для команди, щось покращити, витягують
всю команду на собі, відповідають за всіх, взагалі, за ситуації всі якісь незрозумілі. І в
результаті, коли приходиться поміняти керівника, тих людей ніби ніхто не бачить, а ставлять
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зовсім інших людей. Я не можу сказати з вулиці, але зовсім інших людей, які не мають зовсім
ніякого відношення, які зовсім не були задіяні в діяльності даної команди. І людина на шось
там, надіялась, а насправді нічого не сталось.
І: Що для тебе несправедливість?
С: Несправедливість – це, коли хтось, або якась, я не знаю, закон подлості, або якась
ситуація спрацьовує не на сторону якоїсь людини, мабуть, якось так. Ніби людина заслуговує
на шось, а в результаті воно десь дівається. Є дітки, які заслуговують на батьків, а Бог їм їх не
дає. Або є люди, які заслуговують на діток, а їм Бог, також, не дає. Але ми не знаємо для чого
така несправедливість в цьому світі.
І: А хто знає?
С: Хто знає? Я думаю, шо то вже якась, не знаю чи хтось знає, принаймі з людей, я
думаю, не знає. Це треба брати до уваги про яку несправедливість ідеться. Якшо якась
матеріальна, тоді можна зрозуміти, хто там, хто знає. Якшо це йде шось духовне і від природи,
то ми зараз, тут, не можемо сказати хто знає. Напевно, тут ми не знайдемо хто знає.
І: Чи є в тебе ще якісь думки щодо несправедливості, окрім того, шо людина не
отримує то, на що заслуговує?
С: Несправедливість. Я навіть шось, зараз. Інколи буває так, шо ми, взагалі, не знаємо,
шо нас чекає там, в якийсь момент, і тут воно відбувається ні з того, ні з всього, і ми не
розуміємо, чого воно так. Інколи в нас, наприклад, закони якось не так прописані. Це вже
питання до уряду, як вони собі думають.
І: Чи можеш тепер ти згадати приклад справедливого випадку?
С: Приклад справедливого випадку. То шось таке, треба згадати. Зараз, зараз. Що мене
так вразило, з такого чогось там. В принципі, добро завжди перемагає зло. Але, напевно, от з
недавніх подій, зараз візьмемо, дівчинка, яка має повернутись до нас на роботу, вона
пропрацювала на даному ринку два з половиною роки. І перед тим, як вона пішла від нас, в
неї була ціль, що вона стане керівником на цьому ринку. Після того, як вона звільнилася їй
запропонували повернутися. І я вважаю, шо оце, з тих остатніх, оце і є прикладом того, шо
людина на то заслуговує, і її тут не поставили когось там іншого, а от, власне, її.
І: На керівну посаду?
С: В деякому плані, – так. Перед тим, вона звільнилася, і їй нічого не могли цікавішого
запропонувати. А коли вона вже звільнилась, подумали, і в результаті – вона вертається.
І: Що для тебе справедливість?
С: Так, як я казала вже, напевно, кожна людина має отримати в житті то, на шо вона
заслуговує. Хоча, в принципі, ми не можемо судити людей по їхніх вчинках, і не можем
сказати, шо ця людина погана, всьо, зуби, шоб повипадали. Ми так не можемо, та. Але от, як
хто себе поводить, на що заслуговує – це і має мати. Хоча, інколи, нам даються якісь дуже
добрі речі, або дуже погані, шоб ми замислились так само над тим, власне над своєю
поведінкою.
І:Чи ше щось?
С: Все в житті закономірно, і нічого не відбувається просто так. Залежить все від
обставин, від часу, де людина, в якому місці, з ким вона, тут все.
І: (…) ти розписувала свій день сьогоднішній.
С: Так.
І: Чи були сьогодні приклади справедливості чи несправедливості?
С: Треба почитати, що тут було, так. Наприклад, читаю пошту, бачу нових запитів
немає. Вчора я так серйозно попрацювала, все позакривала, сьогодні зранку – супер,
приходжу, відкриваю – нічого нема. Вчора попрацювала – сьогодні чу-чуть можна відпочити,
почистити пошту, наприклад. Один є. Дальше, о – створюємо платіж, але виникає помилка, ми
не розуміємо в чому справа, це я робила з колегою, і тут, я так зовсім себе почала почувати не
дуже добре. Але, в результаті, ми подзвонили до нашого колишнього керівника, і вона нам
пояснила, і ми все зробили добре, і ми стали такими молодцями і тут. В принципі, працює
оцей, от, власне, і приклад справедливості. Завжди, коли ше хтось мене запитує, чи я маю час,
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чи я не маю, я завжди знайду якусь хвильку, я не можу просто так дати, і від себе – всьо, я
зайнята. Я завжди маю, якшо це не дуже скрупульозно і подетально, то бодай в кількох словах.
То залежить від обставин, чи в мене є час чи нема. І я намагаюсь людині пояснити. І сьогодні
так само зі мною відбулась, така ситуація. Дівчинка, яка вже зараз в Києві, які, напевно, зараз
не дуже до нас, але вона нас не проігнорувала, ми подзвонили, вона нам все детально описала,
і ми всьо зробили добре і вийшло на добре. Тобто, я комусь – мені хтось. Ну, дальше. Ну, от
так, два приклади сьогодні було.
І: Супер, дякую. В мене ше таке питання, як досягти справедливості?
С: Як досягти? Я думаю, слідувати моїм принципам, хоча не завжди. Інколи
відбувається так, принаймі, якшо би кожна людина подумала, шо вона не може чогось,
наприклад, поганого зробити іншій людині, і якби слідувала моїм принципам, то напевно б, й
була якась справедливість. Якщо би кожен над своїм вчинком так подумав: «Я ж не можу
зробити того, тому-шо, я би не хотів, шоб мені то зробили». Ніби так.
І: (…) чи є в тебе ше щось додати до теми інтерв’ю: до принципів, до цінностей, до
питань соціальноїи справедливості, несправедливості?
С: Я не знаю. Ну, в кожної людина, напевно, своє бачення справедливості і
несправедливості. В даному випадку, я тут розказала свої. Можливо, хтось має інші.
Насправді, ми не знаємо, де правда. Типу, я собі вважаю, шо це добре, іншій людині, то може
не подобатися, і я буду робити тій людині так, якби я хотіла. Відповідно, їй це може не
сподобатися, і друга людина може вважати, шо тут є, шо з нею хтось поступив несправедливо.
Але, але загалом, якось так треба робити так, шоб було всім добре.
І: (…) дякую, що виділила мені час.
С: Дякую Ань тобі.
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Інтерв’ю Lyudmyla_23_f_PL
І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 15 липня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з Людою. Скажи, яке твоє теперішнє самопочуття?
Л: Самовідчуття? Ань, треба було репетицію зробити. Я не розумію, самовідчуття яке?
То шо я…
І: Як ти себе відчуваєш тепер?
Л: На сьогоднішній день?
І: Та.
Л: Якесь трохи розчарування, і відчуття самотності, напевно.
І: Розчарування в чому, в кому?
Л: Розчарування в, напевно, в роботі, і в (…), шось такого плану.
І: Люда, за якими життєвими принципами має жити людина?
Л: Порядність, самопожертва, чесність і відданість.
І: Люда, ти назвала такі принципи, за якими має жити людина, як порядність,
самопожертва, чесність і відданість. За якими життєвими принципами живеш ти?
Л: Ну, напевно, за ними, намагаюсь хоча б сповідувати, тому-шо, якщо я називаю ті
принципи, то…
І: Ти кажеш, шо ти намагаєшся жити за тими принципами, шо заважає, або, що
допомагає?
Л: Відповідно вже до них, наприклад, порядність, то є, і напевно і люди, які мене
оточують, то все по відношенню до них, і моє особисте ставлення і ставлення з ними взагалі,
родина, друзі, знайомі, всі хто зі мною є, з ними. Я так думаю.
І: Дякую. Люда, які цінності в людей, які навколо тебе?
Л: Цінності в людей?
І: Які навколо тебе, так.
Л: Я не знаю. Напевно, в кожного якісь свої. Тобто, і матеріальні, і якісь духовні.
Наприклад, в мене є одна така знайома, яка не знаю, чи то можна її цінність такою назвати,
але напевне, Боже, навіть не знаю, чесно не знаю, яка. Ань, я не знаю, яку цінність назвати,
таку якусь. Тобто, чи то має бути шось матеріальне, чи тобто?
І: От, власне, які цінності в людей, які навколо вас? Ти сказала, як матеріальні,
так і духовні. Можеш шось назвати, чи то настільки індивідуально, шо важко?
Л: Нє, я не думаю, шо то індивідуально, то напевно, якщо матеріальні, то, то звичайно,
якісь побутові речі, побутові, якісь такі живі предмети, які можна порухати. А коли говорити
про шось таке, більш індивідуальне і своє, то не знаю. В кожного по-різному, я не можу якось
так виділити шось окреме.
І: Які цінності в тебе?
Л: Найбільша, напевно, зараз, то мої батьки. Бо, от зараз, така просто ситуація, шо мами
і тата немає тут з нами. І от коли, правда, розуміється, коли людина, то може я трохи глобально
говорю, бо кажуть, шо, коли людина шось втрачає, тоді реально розуміє цінність і вартість
того, шо мала до того. То так, трохи, звучить, якби зовсім батьків не стало, не дай Боже, але
зараз батьки закордоном, то розуміється наскільки мама з татом мають велику вагу і такий
внесок в нас всіх, я ше про своїх двох сестер говорю. І реально, то ті люди, які надали нам всім
трьом життя, і стараються якийсь свій вагомий внесок і надалі робити, підтримувати, чисто
так, на такому рівні якоїсь підтримки такої, не знаю, просто, просто сказати, вислухати, дати
пораду, розрадити ,і просто своєю присутністю якось розбавити життя. От в такому плані. А
цінність, як така якась, я так собі, навіть, так собі думаю, в людини напевно на кожен період,
в людини є якась своя, своя така цінність. Вона шось отримує, і навіть, я думаю, навіть, якась
матеріальна річ, навіть, коли вона якось непросто так далася, не так шоби от, коли, насправді,
на тому натрудилася отак серйозно, надала тому свій якийсь вагомий внесок, шось трохи не
виходило, не получалося, були якісь такі різні (…) на дорозі, от тоді людина реально, а людина
собі того досягла. Навіть елементарщина сама, самий остатній модний засіб, який я хотіла
купити, і коли ше плюс до того додавались якісь перешкоди, і шось, шось не виходило, не
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получалося, але є якась мета і заохочення до того, то їй дасться, і вона буде то цінувати. Але
люди, я думаю, цінують тільки тоді, коли розуміють скільки зусиль потрачено на то. Навіть
одна моя знайома мені пояснює, не пояснює, а мені розказувала короче таку притчу давню, шо
от батько і син, як батько провчив сина, аби навчити сина цінувати гроші, бо він так: «Купи
мені то, купи мені то, друге третє десяте». І тут батько каже: «Давай сину, піди там на роботу
попрацюй собі трохи». Мама дуже шкодувала сина, і каже: «Ой, та чого, та не підеш. Я тобі
там ту гривню дам, вечором скажеш батьку, шо ти важко трудився і ту гривню заробив». Ну,
і син: «Та, добре мамо». І ввечорі, син ходив гуляв, вечорі прийшов додому, і каже: «Тато, я
так важко працював, я цілий день трудився, я так втомився, і я такий, просто, вже не маю сили.
І я одну гривню заробив», – і батько такий: «Та, добре». Бере того гривня з рук, і викидає в
камін чи десь там в піч, і той гривень згорає. Син такий: «Тато, шо ти робиш, для чого?». «Та
я просто, просто для чого тобі гривень, ти ж за нього собі нічого не придбаєш, не купиш». Той
такий: «Добре». Другий день пішов, третій, і так повторювалось десь до тижня часу, і тут мама
каже: «Сину, я вже все, грошей вже ніяких не дам, йди сам працювати», – і син пішов
працювати. Прийшов ввечорі, і каже: «Тато я сьогодні так важко працював, я так втомився, я
просто не маю сили, і я заробив лише гривню, шо я цілий день працював». Він такий
здивований думає та нє, напевно, обманює. Виходить виймає в нього ту гривню, кидає в
вогонь, і той біжить за ним, його хоче врятувати. Тоді, власне, батько переконався, шо син
справді працював важко, аби заробити того гривню. І тоді дитина розуміє, шо, яку цінність
має той гривень, бо які він зусилля втратив, власні, аби його заробити. Тобто, то всьо дуже в
порівнянні, як ото є, і як воно нам дається. Тому, і в мене є якісь ці (…). Я кожного разу є шось
та й нове. Деколи, деколи одне, деколи – друге, і все на свій час. Але, певно, якшо так-во, я
думаю, знаєш, я деколи ше так люблю, я деколи сама собі так подумаю, думаю яка то, взагалі,
найбільша цінність в кожної людини, то напевно людське життя, бо я десь вичитала, що життя
це все, що ми маємо. І власне те, що в нас є така можливість жити, наша присутність в тому
світі, то і є наша цінність найбільша, бо тільки від життя починається, як то, вже ми можемо,
можемо так як я, як особистість якась така, вже сформована чи взагалі, яка формується, може
розуміти і вже на власний розсуд сприймати навколишнє середовище, взагалі, свою якусь
цінність робити і внесок, взагалі, в так колектив, навіть робочий колектив, чи взагалі в сім’ю,
в якій виростає, чи з людьми які. То є, то є така цінність кожного з нас, і для нас то життя, то
напевно найперше таке. А життя нам надали наші батьки, тому то всьо дуже таке, пов’язане.
Тому, найперше, найперше для мене то батьки, на першому місці, я так думаю.
І: Дякую. Які твої теперішні інтереси?
Л: З зміною нової роботи, я взагалі дуже поглинута, така вся в тому, шо отих 4 останні
місяці я якийсь втрачаю будь-який інтерес до будь-чого, бо я так думаю тільки про то. Я не
можу собі дати так трохи розслабитись, я собі навіть так кажу: «Все, треба йти», – бо я колись
трохи шось грала, ну не трохи, 7 років вчилася гри на фортепіано, і от думаю, от класно я собі
десь в тому додатково плюс, шось для загального розвитку, шось треба чимось зайнятись, і то
якось зайшло, закинулось, і відійшло на задній план. Зараз – робота, і вся в роботі. І я захворіла,
і тут приходжу до лікаря, і лікар каже мені: «Ви знаєте, ви дуже мало рухаєтеся, і тому от ви
гайморит собі отримали, то все пов’язано. Треба фізично займатися, треба то, то, то, то, то», –
я так думаю, йолкі-палкі, реально я якась зовсім з 8 до 6, чи до котрої там невідомо. І вона
каже так до мене: «В вас, шо чоловік і троє дітей маленьких, і ви не маєте ні на шо часу?». І я
собі поставила питання, напевно, треба якось давати собі раду, але дуже-дуже і дуже
переживаю, як все буде дальше, як я собі там, чи я зможу той якийсь бар’єр подолати, того
такого для мене невідомого і нового, чи я це, чи то для мене таке є і чи для мене то добре. І
зараз така якась розгублена трохи, шо я зараз не знаю. Треба до психолога сходити, чи шо.
І: Люда, згадай приклад несправедливого випадку? З чим тобі асоціюється
несправедливість?
Л: Не знаю, якісь звинувачення в чомусь, шо ти не зробив, або якесь розчарування в
справі до якої ти далеко йшов, до якоїсь мети, а тут халепа сталась якась і шось не пішло так,
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як тобі давалось. А так несправедливість, я не знаю. Ну, шо до мене особисто, то нічого такого
дуже. Не знаю. Хіба якісь студентські роки згадувати, бо так всьо відносно дуже сталося.
І: Тобто, навіть то, шо згадалось про студентські роки відносно, ти кажеш, та?
Л: Ну, та.
І: В чому відносність?
Л: Ну не знаю. Тут просто зовсім напевно дурня якась, але хтось менше чогось посидівпотрудився, але вмів якось покрутитися і себе подати. Хоча, насправді, там далеко не знає
того, шо ти, а тут вміння правильно себе показати, то є великий плюс. І, не боятися і любити
себе, от. То людині дуже допомагає. А коли людина, от, та буде видно, шось там дасться раду,
а ти потім аналізуєш, ага ну так, той собі так нічого дуже. Плюс якогось такого морального і
фізичного навантаження не ставив, але вмів якось інше себе подати, ніж ти там посидів
провчився пів дня, а результату ноль. Ну тобто, але ти сам собі винуватий, бо не можеш
пояснити і роз’яснити для себе вияснити якби то мало бути правильно.
І: Людо, про соціальну несправедливість, ти сказала, шо то звинувачування в
тому, шо ти не зробив, і розчарування в цілі до якої ти йдеш, справу, яку ти робиш.
Можливо ше шось?
Л: Несправедливість. Не знаю.
І: Окей, то згадай тоді приклад справедливого випадку?
Л: Аня, ти мене грузиш, розумієш таким питаннячком дуже філософським.
Справедливий випадок, та?
І: Угу. Може поговоримо про соціальну справедливість, і ти згадаєш приклад. З
чим асоціюється в тебе справедливість?
Л: Ой капець.
І: Нагадати про несправедливість, шо ти говорила?
Л: Та нє. Я не знаю, я не можу якось свою думку сформулювати. Не знаю,
справедливість, якийсь, не знаю, це напевно якийсь справедливий, там правильне якесь
ставлення, взагалі, по відношенню до мене особисто, до людей моїх, які зі мною. Тобто,
взагалі, навіть, як людина, як людина, шо людина говорить, шо людина, і як тими своїми
прикладами, взагалі манерою поведінки показує себе і не просто словами, а на діях доказує,
шо от я так то. Тобто, ту вже виявляється вже її якась чесність і порядність, і відповідно
справедливість по відношенню до всіх. Справедливість для мене, напевно, слідувати тим всім
принципам, які люди можуть сказати і подавати своїми діями, прикладами, словами і тому
подібне.
І: Слідувати тим принципам, про які ти на початку говорила?
Л: Напевно.
І: Ти сказала, шо справедливість, то правильне ставлення до мене, до інших
людей, як то правильне ставлення? Шo таке правильне ставлення? Шо таке правильне
\ неправильне?
Л: Правильне \ неправильне. Наприклад, коли люди так шось, людина в будь-якій
ситуації, в будь-якій, не знаю, навіть в компанії, вона має якось себе вільно поводити, має
вільно поводитися і себе комфортно почувати в тому. І коли шось починається таке якесь, не
звинувачення, а може, якісь такі різні незручні ситуації, то для неї то недобре. І оте
правильність має бути, шо поводься завжди з людиною так, як би ти хотів, шоб з тобою
поводились. А коли виходять трохи такі кремпуючі ситуації, і тобі недобре, і якось так ти себе
якось вже на якийсь щабель нижче ставиш. В такому плані.
І: Люда, чи згадала ти приклад справедливого випадку?
Л: Ань якось, конкретне шось назвати, я не зможу.
І: А чому?
Л: Просто, я не знаю, як можна сказати справедливий випадок. Випадок, для мене, то
якась подія, випадок от, не якісь повсякденні речі а…
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І: Нє, нє. От власне, шо не сприймай випадок, як шось дуже глобальне і невідомо
де зроблене. Мене цікавить, шо тобі перше спало в голову, коли ти почула справедливий
і несправедливий.
Л: Випадок
І: Подія, я не знаю, можливо дія, таке.
Л: Ну, от мені зразу сприйнявся, як шось масштабне.
І: Нє-нє. Мене цікавить, тут власне, шо ти згадаєш перше. Оце так само цікаво,
мені цікаво просто, шо ти згадаєш. Але я собі зазначу, шо випадок, ти сприймаєш як
глобальне, шоб я подумала, як по-іншому сформулювати то питання. Трохи шось
роз’яснила я тобі про питання?
Л: Я розумію, просто, я розумію, шо ти хочеш. Я кажу, я шось подумала, шо аж таке
шось, справедливий випадок, але так розумію, шо то має бути шось таке більше локальне і не
невідомо шось. Справедливий випадок, капець.
І: Не можеш згадати?
Л: Ні.
І: Окей. Тоді підемо до іншого питання. Ти розписувала свій сьогоднішній день.
Чи були сьогодні приклади несправедливого чи справедливого випадку, дії, події?
Л: Ні, не було ніякого. Тому-шо, такий день був досить насичений і нестандартний,
тому-шо, от власне, екскурсія на фабрику нас трохи розбавила, і навіть, так зараз чи сьогодні
було, направду, не до роботи, бо дуже багато таких подій. От Таня звільнилася з роботи. Отак
всьо так, так думаєш, як то шо буде, і то непросто вона з роботи піде, а поїде зовсім зі Львова.
Напевно, Таня для мене таку велику, такий особистий внесок її відіграє для мене сама її,
взагалі, присутність, як на роботі, так і взагалі у Львові, та й взагалі в житті моєму. І то так.
Але несправедливості ніякої не було, все було злагоджено.
І: А справедливості?
Л: А справедливість, в нас справедливо, все справедливо. Розрізали тортик, всіх
погостили, роздали, чесно і гарно. Ну так.
І: Людо, як досягти справедливості?
Л: То теж, то якось, то теж треба якось розрізняти, чи я просто, не знаю як то зробити,
досягти справедливості. Не скучувати на невідомі шляхи нам і, і бути чесним, напевно, чесним
по відношенню взагалі до всіх, до себе в самих-самих-самих простих речах, до невідомо яких
вершин. Так, так.
І: Чи є в тебе шось додати до теми інтерв’ю: про принципи, цінності, соціальну
справедливість, несправедливість?
Л: Напевне немає. Не знаю, Ань. Просто, я ніколи собі не задавала питаннями такими,
знаєш, такими, напевно, треба собі деколи пороздумувати, бо то таке важливе. Так-от, навіть,
навіть, в нас проводяться двори, такі міні зустрічі, знаєш, такі на щоденній основі семінар.
Таня каже, і там в кінці наш дейлі план. Таня каже, Таня так жартома каже: «Сергій, в вас є
якісь плани в тому житті?». А які плани в тому житті мають бути? Бо реально, коли людина
має якийсь собі задум, вона бачить ціль і вона хоче того, вона до того йде. Тобто, людина
завжди має поставити для себе якесь завдання, і то буде її ціль на сьогодні, то буде її ціль. Має
бути якийсь теж, для себе, напевно, має ставити якийсь дедлайн, де то, де межа має бути того,
чи то тижнева, чи то буде на місяць, чи то буде на рік чи на життя її подальше. І вже тут вона
розуміє цінність того, розуміє, шо то має бути, які зусилля мають бути потрачені, та, і свій
розвиток, і себе напевно людина розкриває, бо відбуваються різні, різні виходять і впливають
праблємки. Взагалі, може шось для себе нове відкриє, різні ситуації в житті. І завжди треба
бути в відповідному місці в відповідний час, то є дуже важливо. І коли людині вдається таке
бути, то тоді людина буде теж. Бо деколи собі шось так плануєш, шось так думаєш супер круте
і глобальне, а деколи все так перекручується і не, взагалі, в таку сторону, шо ти навіть би
ніколи не подумав і не придумав. І тоді в тебе таке здивування і таке отого, шо собі думаєш,
який ти щасливий. Як ти щасливий, то дуже класно. Але теж, щастя в кожного своє.
І: Дякую.

278
Інтерв’ю Andriy_26_m_EU+PL
І: Добрий вечір. Мене звати Ганна Заремба. Сьогодні 26 січня 2015 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з Андрієм. Андрій, як ти зараз себе почуваєш?
А: Я добре почуваю себе. Я п’ю каву. Ввечері, спілкуюсь з Аньою, з своєю хорошою
старою знайомою. І мені пропонує здати інтерв’ю, яке дуже цікаво, тому що третій раз в житті
даю інтерв’ю, тому досить цікаво.
І: Які основні події тобі запам’ятались?
А: З сьогоднішнього дня?
І: Загалом, останні події, що ти запам’ятав?
А: Окей, розстріл у двох постах (Перекопська, якась ,Донецька область), заняття з
англійської мови, наразі все.
І: Які в тебе відчуття щодо цих подій?
А: Щодо англійської мови – позитивні, щодо розстрілів, можливо, таке, навіть, якісь
хвилювання, навіть, такі можливо, просто дивився відео в інтернеті, якась безпомічність.
І:А які в тебе очікування на майбутнє?
А: Стосовно чого?
І: Загалом, стосовно себе, стосовно подій, які тебе хвилюють?
А: Розвиток, досягнення цілей і саморозвиток.
І: За якими життєвими принципами має жити людина?
А: Зараз скажу. Чесність людини, чесність, праця, позитив, повага до рідних, допомога
друзям, вдосконалення, самовдосконалення.
І: За якими життєвими принципами живеш ти?
А: За якими я? Якщо в сьогоднішній день, можливо, досягнення цілей, саморозвиток,
міцні родинні зв’язки, надійні люди, комунікація з надійними людьми і з друзями,
вдосконалення і, можливо, пошук таких ніш, коли ти можеш бути сильним і успішним.
Старання бути успішним.
І: Успішним, та (телефонний дзвінок).Ти сказав, старання бути успішним?
А: Так, можливо, не так, можна сказати, навіть не старання, а бути успішним, старатись
знайти ту нішу, де ти будеш в чомусь, можна і так сказати.
І: Які цінності в людей навколо тебе?
А: Цінності – це людина, це підтримка в складних ситуаціях, надихання, можливо,
надихати на щось, позитив, чесність…
І: Можете…?
А: Чесність, позитив, як я вже казав, і позитивне мислення, також. Фактично, якщо
взяти – тільки позитивне мислення до життя, цікавість.
І: Цікавість до життя?
А: І взагалі, цікавість до життя, та.
І: Дивись, ти назвав такі цінності серед людей навколо тебе: підтримка в складних
ситуаціях, надихання, позитив, позитивне мислення, чесність, цікавість. А що є цінним
для тебе?
А: Для мене?(сміх) Окей. В чому саме? Взагалі, суто цінності?
І: А в тебе в різних сферах різні цінності?
А: Нє, в плані, … цінності треба суто чи як?
І:Що для тебе, шо, хто для тебе є цінним, важливим?
А: Хто для мене цінний?
І: Хто, що?
А: А, якщо хто/що, окей. Напевно, сім’я, друзі, все ж таки цінне, як не крути – це
половинка або майбутня дружина, діти, якщо взяти в цьому руслі, і коло тих людей там, якихсь
надійних, з якими тобі комфортно, і з якими ти розвиваєшся, які тебе підтримують.
І: А наскільки твої цінності пов’язані з принципами? Бо серед цінностей ти назвав
суб’єктів – людей, серед цілей. Серед принципів, ти назвав якісь конкретний процес і
результат. Чи є якийсь зв’язок?
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А: Принциповість?
І:Так, ми говорили про принципи перед тим, і ти говорив про досягнення цілей,
саморозвиток, як конкретна ціль, як результат чогось. А в цінностях, ти назвав людейсуб’єктів, наскільки воно пов’язано?
А: Дещо пов’язано, так само, як там повага до рідних, сім’я – це важливо. Фактично, чи
там можна, тобто, цінності для мене, тобто вони пов’язані, так.
І: Може ти не зрозумів. Мені здається, що ти про цінності зрозумів, що ти маєш
для себе конкретно, нє, тут типу все окей. Мені здається, що це питання ти не до кінця
зрозумів, як я задала.
А: Ні.
І: Тобто, відповідь, відповідь вона підходить та відповідь, цінним може бути сім’я.
А: Я вважаю, що воно пов’язано. Бо я їх навіть частково вважаю пов’язаним, вони
переплітаються.
І: Бо ти назвав, от навіть, цінності людей, які навколо тебе. От це чесність, як
характеристика чогось. Тут ти конкретних людей назвав. Я просто хочу зрозуміти чи ти
питання зрозумів.
А: Я думаю, що та. Просто ти сформулювала, що для мене є зараз цінним, так?
І:Та.
А: В майбутньому. Я запитався що саме, ти запитала хто-що, в плані, можна різні сфери
взяти. Для мене там цінність – здоров’я, ще щось…
І: Я зрозуміла, цей момент тобі найважливіший.
А: Я вважаю, що воно десь. Нє, також, так взяти що для мене цінним, то так питання
звучить?
І:Та.
А: Здоров’я, здоров’я, друзі, сім’я, здоров’я своє і рідних… Потім, хай буде, шо ще
важливо – це саморозвиток, отримувати задоволеність від життя, фінансовий достаток. Якщо
це взагалі, то взяти ці ключові штуки.
І:Окей.
А: Успішна реалізація кар’єри, також. Це пов’язане, фінансове, кар’єра, в будь-якому
разі, – фінальні штука. І задоволеність життя і це фінансове – має бути.
І:А які твої теперішні інтереси?
А: Зараз – Київ. Зараз в мене збільшення, покращення кваліфікації, зростання
стабільного доходу, такого, не тощо стабільного, тобто ти маєш бути на такому рівні, коли ти
будеш мати інтереси тощо. Зараз в мене пріоритет, так, окей, можливе, це буде пошук другої
половинки.
І: Зараз, не дивись (сміх), значить так.
А: Пошук самого себе, так само. Можливо, реалізація, пошук тої улюбленої справи.
І: Згадай, будь-ласка, приклад несправедливого випадку?
А: Приклад несправедливого випадку… Зараз скажу, будь, та, будь-який, що мені
перше в голову спаде?
І:Так.
А: Окей, що мені перше в голову прийшло, це, певно, це дійсно, може я передивився
новин, перечитавши в тому плані, це було несправедливий випадок, коли дійсно люди дають
своє життя, навіть в тому самому зоні АТО, той самий хай буде Донецький аеропорт, або
блок-пост, той самий, що я казав, люди пожертвували своїм життям, готові до цього звісно,
але там якісь в тилу чуваки собі просто куплять там машини, завдяки тому, що ці гроші могли
б піти на бронжелет або на касу, або не знаю, на якусь зброю там, ше щось. Тут, можливо, це
дуже несправедливо. Таке життя є, але це неправильно. Несправедливий випадок, також,
другий, я вважаю, те, ближче зараз, от останні дні, та, це коли так само там, загинуло 8 людей
в Європі. І люди показують, принаймі показують, що вони дійсно, що вони це сумують, вони
показали свою солідарність. Тут же ще загинули сотні людей в Україні, і чесно сказати, людям
без різниці. Тобто, в світі це було і є. І великих, тобто в Америці, людина – нестатусна, країна

280
– нестатусна, а яка там має менший вплив, грошей, там менше ціниться. Так само в житті з
людьми. Мені здається глобальний приклад привели.
І:А що для тебе соціальна несправедливість?
А: Для мене, несправедливість? Окей. Несправедливість – це, можливо, досягнення,
коли одна людина досягає це, принаймі герою по праву, друга – так нагло, хитро обходить це
право. Навіть, можливо, для мене, можливо для мене більше, я буду вважати це за
несправеливість, коли вона так, навіть, жорстоко їх порушує, тобто, не вона там своїм мозком
додумалась якось це зробити там, логічно. Жорстоко це порушує, бере грубою силою.
І:А хто видумує правила? За якими правилами?
А: Соціум, якісь, можливо, соціум, там розвиток людей…
І: А по-різному, соціуми можуть бути різні?
А: Може бути.
І: Людина з одного соціуму попаде в інший соціум, чогось досягає, за якими
правилами вона має діяти?
А: Я вважаю, це має бути десь, в залежності якщо це, в залежності який приклад, це
буде, наприклад, якщо я приїду в якусь арабську країну, та, я там буду, не знаю, моя жінка
буде або, наприклад, не знаю, буду собі дозволяти щось, що я буду, все одно маю, в будьякому разі, я мушу брати під їхні правила. Хіба, що я буду олігархом, мене ніхто не вчепить.
Тому, десь воно, як називається, асиміляція, та. Людина попадає в соціум, можливо, та, вона
рано чи пізно, вона все одно вливається, щось вбирає в себе, щось віддає тому соціуму, але
десь виходить середина її, тобто вона десь буде посередині своєї там, наприклад, поведінки,
поводитись. Будь-яка людина, наприклад, може бути, саме той самий росіянин, або там
українець, як їдуть в Канаду там, і там, можливо, будуть брати взятку, та, або там такого типу,
він все одно буде, бо він може бути лінивим, він все одно поїде. Може він лінуватися, але все
одно він буде дивитися. Соціум дуже впливає на людей.
І: А що для тебе ще соціальна несправедливість?
А: Що ще є несправедливість? Окей, якщо в загальному так говорити, та?
І:Так.
А: Окей, це, можливо, все, всі речі, які нелогічні речі. Чому, наприклад, одна людина
може хворіти якоюсь невідомою хворобою, так, а чому інша, наприклад, все життя здорова?
Чому, наприклад, люди говорять, релігія для мене це взагалі незрозуміло, тобто я взагалі не є
прихильник того, шо говорити Бог дав чому та людина, наприклад, не може говорити або не
може ходити, а інша може все це – несправедливо. Тут нема відповіді на це питання вже, якщо
глобально.
І: Ще є якісь ідеї? Чи переходимо до наступного питання?
А: Я навіть не знаю, якщо дуже глобальне, несправедливість, – коли людина
народжується може тому радіти, бо справедливість, а є народжена в іншій країні. Чому,
наприклад, там хтось народився в Україні, дійсно бути реалістом, щоб ти там мав
забезпечення, щоб попасти тих 5-10%, а ці відсотки некращих, щоб бути тим самим тих самих
американців, і наприклад, тому тут, наприклад, хтось народжений в Україні. Середнє життя в
Україні – 50 років-60 років, а хтось там в Америці – 90 років. Тому, тут є несправедливість.
І: Дай тепер приклад справедливого випадку?
А: Справедливого, окей, подумаю. Справедливість, окей, можливо, це не знаю чи
правильний приклад звичайно, певно, – ні. Є, але хай буде, один колектив. І одного десь
підвищують. Люди – однакового віку, однакову кількість років. Одна людина отримує
підвищення, все ж таки, з часом дають підвищення, нічого не дають винагородження так само
в зарплаті. Коли це дійсно розуміння того, що людина однакові в розвитку однакові по
знанням, однакові в кваліфікації. Справедливість …
І: Це був конкретний випадок?
А: Я думаю, що та. Це не був конкретний, але це така більш-менш. Це має бути там,
коли людина відчуває, допустимо, так.
І: Це такий випадок з життя, таке щось конкретне?
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А: Це і є конкретне, я вважаю, це конкретним.
І: Окей-окей, я хотіла уточнити.
А: Потім, наприклад, конкретна штука, тоже, здається, що справедливість, також, коли
людина після школи там, маючи якісь певні кошти може піти у університет на безкоштовне,
або навіть в ту саму школу, вона має шанс принаймі там до десяти років чи до скількох там
років пожити, і отримати якісь знання. Тобто, вона хоть на трошка дає, вона може зрозуміти
цю, принаймі їй дається шанс вирватись з того всього. Наприклад, там незабезпечена, так, вона
може в університеті в сфері свого розуму, та, використати шанс, також, також, справедливість,
я вважаю, в сучасному. Напевне все.
І: Що для тебе соціальна справедливість?
А: Справедливість – це мабуть, також, можливо, справедливість – це, коли людина
використовує чомусь, коли людина… зараз скажу, можливо, навіть легко вдається їй щось,
вона отримує посаду ще щось, вона працює іншим способом, вона там десь там вміє когось
переконати, тобто в будь-якому разі, – це людська праця, це праця над собою, коли людина
отримує за свою працю в кінцевому результаті, – винагороду. О, це все справедливість. Коли
ти розумієш, що, наприклад, ти можеш докласти стільки зусиль, і ти можеш точно отримати
винагороду.
І: А є ще щось додати до справедливості?
А: До справедливості… Мені здається, що в сучасному світі кожен може сприймати в
сучасному світі, хоча соціум також несправедливий в більшості випадків, це, але, наприклад,
це якшо взяти, наприклад, окремий індивід може визначити справедливо чи нє, бо соціум,
можливо, – там зовсім інше. Я думаю, що ця винагорода, ти відчуваєш, що ти вклав, і ти поіншому відчуваєш, шо ти за це отримуєш працю, посаду, не знаю там, в будь-якому разі, ти
маєш мати гідне життя своїм дітям, дати навчання, ти маєш там докласти до цього максимум
зусиль.
І: Ти розписав свій день. За сьогодні, чи були сьогодні випадки соціальної
справедливості, несправедливості?
А: Окей. Я сьогодні запізнився на роботу, хоча я це не уважаю за запізнення, але пізніше
приїхав, тому-що, я пізніше проснувся я не поснідав – це справедливо. Тому-що, я не
зорганізував вчорашній вечір. Тобто, я свідомо я це зробив, але це справедливо. Тобто,
фактично, я сьогодні потратив цей, завдяки тому, що я довше поспав. Наприклад, завдяки
тому, що я вчора посидів в фейсбуці – це справедливо. Я це розумію, я це свідомо. Потім, така
банальна штука, але мене за два роки пересадили на інше місце – не дуже справедливо. Томушо, там люди сиділи, де ти вже привикаєш до свого місця, але така зміна – це може піти на
користь несправедливості, або навпаки негативно піти на користь. Окей, у мене сьогодні була
бесіда з моїм керівником щодо минулорічних моїх досягнень. Я вважаю дуже справедливо, я
дійсно доклав багато зусиль, якщо то було об’єктивних речей, які мені там говорили
позитивний результат минулорічних. Але, частково, є несправедливо, тому-що, доклавши
стільки зусиль, компанія, нажаль, нічого не пропонує такого відкритого і, частково, в мене
було двозначні відчуття. Це була і похвала, з одної сторони, але я не відчув мотивації,
можливо, такого задоволення від того, що мені сказали на майбутнє, наприклад, просто, я не
отримав такої гідної винагороди.
І: Все та? Як досягти справедливості?
А: Це дуже важке питання (сміх).
І: Чи можна досягти?
А: Окей. Я вважаю, то, це можливо, коли,окей, коли в загальному взяти в Україні чи
наприклад в сім’ї, де взяти?
І: Давай, почнемо з різних сфер.
А: Окей. Якщо взяти в Україні, я вважаю, що можливо досягнути цього, наприклад, для
ідеалом є Швеція, Норвегія, такі країни, де є справедливість, де людина може віддавати 80%
свого доходу податками. Наприклад, справедливість в цьому, що вона там жертвує людина,
яка там в інвалідному кріслі, дійсно, не може ці гроші заробити свідомо, вона немає, з одного

282
боку, померти або жити, вона, також, може отримувати насолоду і досягти цими грошима.
Можеш купити, в кінцевому результаті, там, за рік айфон, так тебе заставляє, але це є
розуміння. Тобто, люди, це розуміння того, можливість, що дає гроші раніше, всі так роблять.
І це дійсно прикольно. Я думаю, що там знайти міліонера, вони від цього кайфують, тому-що,
в них класна країна, тому-що, ти там бачити цих людей, розуміти, що вони щасливі завдяки
тобі. І важливий фактор – це освіта в тих людей, і вони мають бути розвинуті, соціум має бути
потужним, почнемо з того.
І: Тобто потужний?
А: Ну, в плані, взагалі, потужність – це люди мають бути індивіди розумні, освіченні,
вони мають бути, в першу чергу, освічені. І плюс, вони мають бути, тобто, в них має бути, не
може людина, яка, не знаю, яка не може, вони мають бути по піраміді вищими, бути у верху,
коли людина, коли вже не може поїсти, не може там думати про справедливість. Вона буде,
там, і красти. Тобто, якщо людина не може забезпечити своїх дітей – це нормально. Там такий
принцип, не принцип, коли людина, наприклад, все має, вона вже хоче цього внутрішнього
задоволення, певно там комфорту, навіть душевного. Тому, вона там дбає про іншого, тому,
тут має бути розвиток фінансовий. Тоже, фінансовому особливість, це має бути, коли, також,
фінанси, соціум, якщо в країні цей соціум має достатньо коштів, фінансів.
І: В сім’ї, ти говорив?
А: Справедливість, досягти справедливості, я думаю, що можливо діалогом.
Наприклад, якщо ти бачиш… Дуже важко, коли ти, наприклад, це має бути дійсно розуміння
батьків. В першу чергу, тому-що, справедливість, наприклад, якщо справедливість не
закладена з самого дитинства, коли ти маленький, ти маєш, там наприклад, братика, сестру, і
там, наприклад, років 10 твого дитинства була несправедливість. Я думаю, що це буде дуже
сильний, я так вважаю, що і в багатьох, так, людей в світі є в певних там, в міру обставин, і
людина потім з дитинства має цей відпечаток, слід, цю несправедливість. А якщо, наприклад,
батьків, всерівно, та, і потім, буквально десь відчуваєш якусь несправедливість. Допустимо,
там хай буде (сміх), простий банальний приклад: комусь щось там дали або купили, а тобі не
купили. Просто, це можна озвучити людина, якщо ти відчував цю рівність в дитинстві, думаю,
людина не буде сильно паритись. І спілкування, ти можеш просто пояснити, що ти вже
дорослий, ти можеш пояснити, сказати, що тобі це не подобається. Там, дійсно ти, коли в тебе
там в сім’ї 5 людей, ти можеш на це вплинути.
І: Ще якісь сфери ти виділяєш по досягненні справедливості?
А: Можливо, робота, або, хай буде, бізнес навіть. Вдосконалювати фінансовою робота,
то важкіше, мені здається. Дійсно, в Україні, принаймі соціум, там у Швеції, ти можеш мати
гідну заробітню плату, там ще будь-де, а в Україні, я думаю, що тут дуже важко мати
справедливість. Тут можна маніпулювати до справедливості, але тут вона не працює мені
здається. Тут людині треба знайти метод і підлаштуватись, можливо, як досягти успіху. Те
саме фінансове, саме Америка, там розумним, освіченим, а якийсь двіюшник стати
міліонером. Тут доля везіння, доля того такого шансу. Ти маєш сам взяти цей шанс.
І: Ще хочеш щось додати по досягненню соціальної справедливості. А загалом, до
теми
інтерв’ю: принципів життєвих, цінностей, соціальної справедливості,
несправедливості?
А: Наразі, думаю, – ні (сміх).
І: Дякую за час, який ти приділив.
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Інтерв’ю Kateryna_28_f_CZ+Turkey
І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 3 серпня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з Катею. Катя, скажи, будь ласка, як ти себе відчуваєш в
теперішній ситуації?
К: На даний момент, чи взагалі, в країні ситуація, яка відбувається?
І: Почнемо на даний момент, а потім поговоримо і за ситуацію в країні.
К: В мене інколи відчуття хвилювання виникають (сміх), відповідальність виникає, але
це для мене, це нормально. В принципі, я не можу сказати, що я безвідповідальна, просто,
інколи можу безвідповідально віднестися до якихось моментів, якихось речей. Але, коли є
відповідальні такі моменти, і треба, все ж таки, себе поводити серйозно, то трошки я
хвилююсь.
І: Також, Ви сказали про відчуття щодо ситуації в країні, які вони?
К: Тільки, коли починався Майдан, було якесь таке відчуття невпевненості,
нестабільності, потім, якісь відчуття страху були. Якийсь період, то, коли там починали
вбивати людей, коли загинуло багато людей, було відчуття страху. Потім, якось так ситуація
ніби стабілізувалась. І , коли знову почались якісь такі військові дії, то все ж таки, є якась
невпевненість в майбутньому, тому-що, невідомість, що буде надалі, що буде через день, що
буде через тиждень, чи взагалі через місяць чи через рік.
І: Чи якось ситуація в країні впливає на самопочуття?
К: Інколи, таке відчуття пригнобленості і, не знаю, дискомфорт якийсь відчуваєш.
Тому-що, кожен день якась негативна інформація, тобто, надходить, тобто з радіо, з телевізора
постійно, і люди про це розмовляють. Таке, викликає сум, тому-що, все ж таки, якось, не дає
кращого чогось такого побачити.
І: Ага, дякую, Катя. За якими життєвими принципами має жити людина?
К: То кожен, тобто, мені здається, в сім’ї, все ж таки, формується якісь життєві
принципи. І найперше, це батьки повинні дитині вкладати, тобто її десь вчити цього. Але, знов
ж таки, я розумію, що коли ми виростаємо, ми все ж таки більше спілкуємося з друзями, і там
вже формуються, мабуть, ці принципи життєві. А за якими маєм жити? Кожен собі сам
вибирає, тобто для мене особисто, це має бути чесність і відкритість з людьми, тобто,
порядність, навіть. В першу чергу, це має бути повага до людей, доброзичливість і допомога.
Тому-що, розумію, що на сьогоднішній день наші люди почали один одному допомагати,
тому-що, раніше такого не було.
І: А чому, чому почали люди зараз допомагати?
К: Ну, в зв’язку з ситуацією в країні. Десь, все ж таки, вона мобілізувала всіх людей і
об’єднала. І якось по-іншому люди почали реагувати на, навіть на те, що в когось сталася біда,
тобто, можуть помогти швидше, якось швидше реагують на такі моменти.
І:Тобто, в кожного життєві принципи є індивідуальні?
К: Однозначно. Можна самому скласти список приблизний. Там, відсоток 80 %, все ж
таки, людей буде мати однакові принципи.
І: Які цінності людей навколо тебе?
К: Ооо, в мене різне коло спілкування людей. Цінності, ми зараз говоримо про моральні
цінності (сміх)?
І: Різні цінності. Тобто, от власне, ти сказала, що різне коло людей, відповідно, є
як і моральні, так і матеріальні цінності? І як воно співвідноситься? Що переважає, що
не переважає в різних колах? В яких колах діє?
К: Тобто, з церквою більше друзі, я бачу, все ж таки, це є моральні цінності, так чи
інакше, тобто.
І: А які саме моральні цінності?
К: Добро, допомога людям, це, це, це цінність чи не цінність моральна, це є добре чи,
наприклад, ше шось?
І:В мене не питай.
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К: Як можна розглянути (сміх)? Все ж таки, залежить, мабуть, де, чи людина ще
навчається. Тобто, по розвитку, також, чи людина вже працює, відповідно вже вона формує
якісь цінності, тобто, можливо, вже якщо є сім’я, то більшу частину свої цінності вкладає в
матеріальні цінності, тоді вона вкладає. Молодь, молодь дуже на сьогоднішній день, вони дуже
вільні. І все ж таки, вони хочуть легкого життя, легко заробляти гроші і легко їх витрачати.
Тобто, легкого життя – легко жити, тобто не дуже переймаються. Кожна доросла людина
сформована, все ж таки, якщо в мене є якась ціль, тобто щось собі купити, або ше шось, ясне
діло, що я не переступлю через якісь моменти, тобто, щоб людина заподіяти там погане або
щось зробити для того щоби собі користь зробити… Ще залежить, що мені потрібно (сміх).
І:Тобто, тобі важко визначити загалом цінності, які у людей навколо тебе?
К: В кожного – різні ж кажу. В когось – матеріальні цінності, в когось – нематеріальні.
Хтось там думає про духовне, тобто свій духовний, там, стан, розвивати іще якісь такі от речі.
А хтось думає тільки, щоб заробити гроші, щоб їх потратити, тому-що, він хоче шось купити,
хоче кудись поїхати і, тобто, витрати суто на себе, з цінами витрачає людина ці гроші. Хтось
просто походе собі там по кафешці сидять там, тобто люди відпочивають. Тобто, я вважаю,
що це впусту потрачений час і впусту потрачені гроші.
І: Які цінності в тебе?
К: Не знаю(сміх). Інколи матеріальні бувають, все ж таки, ми всі люди і не варто про
це забувати, от. Але, найперше, я вважаю, що людина повинна духовно також розвиватись.
Десь те, що є внутрішній світ людини, воно десь проявляється і на зовнішність по відношенню
до інших людей і по відношенню до рідних, до друзів.
І:І які в тебе цінності? Що для тебе важливе? Хто для тебе важливий?
К: Для мене важливі близькі люди, це в першу чергу. Це, також, і мої друзі. Доброта,
чесність по відношенню до інших людей і по відношенню до себе, також самокритичність, все
ж таки, я розумію, що я неідеальна людина. І десь щось може, тобто, інколи я хочу, щоб було
так, але в мене так не виходить, і десь, все ж таки, падаю в ті моменти, але якось нам
допомагають всеодно потім піднятись, і направитись назад, і, і стати кращими.
І: А що тобі допомагає ставати кращою, підніматися і щось переборювати?
К: Бог. Все ж таки, якщо ми живем і ми розумієм, що є наступний день, і якщо я в
наступному дні не проаналізую, що я зробила вчора чи там позавчора і в минулому, тобто не
зроблю якісь висновки, то в майбутньому, я не зможу це виправити. Знову ж таки, потрібно
аналізувати, те що ми робимо, своє життя аналізувати, і все ж таки, прагнути до чогось
кращого. Тобто, змінити якісь речі. Інколи мені мої друзі вказують на мої недоліки, і, можливо,
навіть деколи я спілкуюсь з іншими людьми, і можу набратись чогось поганого, і потім десь
воно все ж таки залишається в мені. Я можу це використовувати, або якось вживати по
відношенню до інших людей. Але мені на це звертають увагу, і я вже стараюсь змінити це,
або просто таких речей не робити і не говорити.
І: Катя, які твої теперішні інтереси?
К: Церква, деколи спорт(сміх). Це не спорт, це активний відпочинок, нехай буде (сміх),
рукоділля, чи як це назвати, я не знаю (робити всякі штучки різні) (сміх), квіти мені, до речі,
подобаються. Вони мене дуже…, все.
І: Кать згадай приклад…
К: А, іще той, подорожі, ще деколи читаю (сміх).
І: Згадай приклад несправедливого випадку.
К: По відношенню до мене чи до когось?
І:Що перше в голову тобі прийде.
К: Несправедливий випадок… це була робота. Тепер його розказати?
І:Ага.
К: Тобто, я працювала на фірмі з картинами, і потрібно було відправити замовлення.
Свою частину роботи я виконала, і директор там написав ше якісь …, і попросив віднести
якомусь хлопчику, щоб він також там доклав деякі роботи, і ми це все були відправили. Я цей
листочок взяла – віднесла Мар’яну, віддала, та й сказала, що завтра в такій-то такій-то годині,
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ми там робимо це замовлення і відправляємо. Ми там з ним домовились, тобто, він подивився
на замовлення і сказав: «Гаразд». Тобто, я приходжу на роботу, така вся щаслива, що
замовнику доставили, і приходить директор злий, і питається: «Чому то Мар’ян не відклав тих
робіт, які потрібно було?». Тобто, я впевнено знаючи, що моя робота цілком була добре
зроблена і моє замовлення відправлено. Я сказала піти і запитатись там в Мар’яна. Він вже
почав агресивно до мене, там, вже цей, відноситись і почав вже там сваритися зі мною. Тобто,
по відношенню до мене, я вважаю було несправедливо, тому-що свою роботу я виконала. І
десь, тобто, якщо я можу запороти, звичайно ми всі люди, і я вважаю, що кожен повинен
відповідати за свої вчинки, за свої дії і, навіть, на роботі кожен повинен за себе відповідати.
І:З чим в тебе асоціюється соціальна несправедливість?
К: Це неприємні відчуття, я не знаю. Тобто, найперше, це неприємне відчуття.
Несправедливість, несправедливість… не можу більше сказати нічого… чесно…
І: Ми почнемо тоді з іншого, згадай приклад справедливого випадку.
К: Та вони всі справедливі (сміх).
І:Не має справедливо?
К: Та є, та ж кажу, що вони майже всі справедливі… Я не знаю, я не можу Вам сказати
щось такого.
І: Але майже всі справедливі?
К: В мене такого не було. Знов таки, це треба, напевно, тобто, щоби якесь було
вияснення чогось, щоби по відношенню до мене була справедливість якоїсь ситуації. Не знаю,
в мене такого не було, напевно. Я щось не можу пригадати.
І: А з чим тобі асоціюється соціальна справедливість?
К: Це, напевно, діти, істини, правди. Правду знайти – це є справедливість.
І:Ще щось? Ти розписала свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні випадки,
справедливі чи несправедливі випадки?
К: Були, на роботі між клієнткою по відношенню до своєї дитини, до своєї сестри.
Вона, тобто її мама десь там працює, і четверо дітей в сім’ї, і вона так наразі замість мами. Її
називають другою мамою. І вона вже настільки, тобто, її 27 років чи 28, тобто вона досить
таки молода, і я розумію, що їй важко десь. Тобто, в неї своя дитина є, їй треба за сестрами ще
дивитися, за братами, контролювати це все. І вона дратується. Тобто, десь по відношенню до
когось там з братів або сестер, вона може несправедливо так віднестися, може ще щось там
крикнути, може ще щось, тобто, зауваження зробити або ще якісь такі моменти в неї
відбуваються. Тільки тому, що це все в неї в напруженому такому стані постійно. І десь вона
вже не, не зауважує цього, тому-що в неї це звичайне, звичне життя і звичайний стиль її життя,
тобто, так розмовляти, так спілкуватися з нею.
І: Як досягти соціальної справедливості? Як досягти справедливості?
К: Інколи треба іти на компроміс, щоб її досягти, інколи – навпаки – не потрібно йти на
компроміс. Тому-що, все ж таки, є моменти коли, коли, напевно, все ж таки, треба принципи
свої життєві якісь, тобто, включити ті моменти, і тоді тільки можна досягти справедливості.
На сьогоднішній день, взагалі, люди, все ж таки, прагнуть один одному там довести там, тобто,
до справедливості, якісь там, якісь, все ж таки, показати один одному, що, що вони хочуть
жити краще. Навіть, з цією ситуацією, яка зараз в країні, що все має бути справедливо, тобто,
і по відношенню до людей, і , тобто, як наш президент відноситься до людей, має бути
справедливо. Але не завжди так виходить. Інколи, навпаки – виходить несправедливо.
І: По досягненню справедливості все? Чи ще якісь є ідеї?
К: Якщо ти хочеш бути справедливим, тобто тебе твій опонент не слухає, ти можеш
його виправити і все (сміх). Це буде справедливим по відношенню до нього, все наразі (сміх).
І:Кать, чи є в тебе ще щось додати до теми інтерв’ю? До питань принципів,
цінностей, справедливості, несправедливості?
К:Наразі – ні.
І:Дякую тоді за час виділений.
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Інтерв’ю Vitaliy_28_m_PL
І: Доброго дня! Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 24 червня 2014 року. Ми у
Львові. Я розмовляю з Віталіком. Віталік, скажіть, будь ласка, як Ви себе зараз почуваєте
в теперішньому стані?
В: На даний час... Найперше, сьогодні мій перший вихідний за декілька днів. По-друге,
я його проводжу зі своєю коханою людиною. Скажу так, що я задоволений життям. Можна це
пояснити ось так.
І: Дякую. Як Ви вважаєте за якими життєвими принципами має жити людина?
В: Не завжди це в мене получається, але чесність – це найперше повинно бути,
порядність. Порядність – це, мені так здається, відносне слово.
І: Тобто?
В: Порядність, можна бути порядним, якби це правильно сформулювати, скажем так,
напоказ, але всередині людина не буде ніколи порядною. Так, що цей термін, напевно, вживати
не будемо. Чесність, відвертість і саме основне – це, напевно, любов до батьків, о це точно. І
як, яке не дуже часто в мене проявляється, хотя вони думають, що там про них забуваю, не
думаю. Хоча думаю про них дуже часто і дуже сильно їх люблю, може не завжди це показую
але, да, любов до батьків, напевно, це також от найголовніший принцип. І повага до себе та до
оточуючих.
І: Так. Віталік, Ви зазначили такі життєві принципи, як: чесність, відвертість,
любов до батьків, самоповага і повага до оточуючих. Загалом, деякі з цих рис Ви
відзначили, що деякі з цих життєвих принципів Ви відзначили, що притаманні і Вам.
Тобто, Ви на них базуєтесь. Чи можете Ви загалом сказати про ці життєві принципи, які
Ви перечислили, чи вони є важливими для Вас?
В: Так, вони… В основному, вони важливі, тільки от є така сама найнегативніша в мені
риса – я дотримуюсь, фактично завжди, усіх цих параметрів, але є в мене одна така риса, що я
люблю деколи перенавживати алкоголю, і тоді я просто-напросто на ці риси, не то що плюю,
але… Получається так, що вони в мені десь зачиняються. А деколи навпаки, – проявляються
аж занадто.
І: Ми поговорили про життєві принципи. Тепер, я би хотіла запитатися, які
цінності панують серед людей, які навколо Вас?
В: Якщо взяти перший варіант – це буде мій брат, в нього найголовніша цінність – це
родина, дівчина, навчання, а потім – робота. Оточуючі люди… Люди, які мене оточують на
роботі, є досить багато людей, які приходять попрацювати, поспілкуватись з людьми,
поспілкуватись, скажемо так, з персоналом, це ми самі між собою спілкуємося. А є деякі люди,
які приходять просто, щоби відбути номер. Я працюю у сфері обслуговування, офіціантом.
Офіціанти – це, скажемо так, робота із людьми, із грошима, тому-що, якщо ти добре виконав
свою роботу, тобі залишають чайові. І є такі люди, які приходять саме за тими чайовими, і
вони, вони так собі думають: «От я сьогодні прийшов, отримаю чайові, і все добре, життя
налагодилось». І от вони приходять працювати просто за гроші, вони… Це я би навіть не
назвав це цінністю, це якась…
І: Це матеріальні цінності?
В: Матеріальна цінність, так. Ці люди, скажемо так, принаймні в робочий час, в них
тільки в голові – гроші, гроші, гроші. Їм на всіх наплювати. І я так думаю, що моральних і
духовних цінностей в них в робочий час, якраз, немає. Є й такі.
І: Я би хотіла уточнити. Коли Ви сказали про свій колектив, Ви назвали, що для
них важливо, так – гроші, матеріальні…
В: Нє.
І: Я сказала матеріальні цінності, а Ви сказали, що не факт, що це цінності. Тобто,
для Вас все-таки цінність – це більш духовні, моральні речі?
В: Ну якщо, наприклад… Якщо говорити саме про роботу?.. Якщо говорити саме про
роботу, то, якщо людина йде на роботу виконувати тільки, незважаючи, виконувати добре –
це добре. Але, якщо йде тільки виконувати, бо тому-що, вона має цю роботу робити: по-перше,
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вона ненавидить всіх, ненавидить всьо, ненавидить і себе, можливо, за те, що не може
досягнути або використати, проявити себе десь в іншому місці. Я, наприклад, от, я поміняв
дуже багато робіт, але на кожній роботі я шукаю щось нове. І от в сфері обслуговування, я
працюю рік, працював спочатку на кухні, зараз працюю, повторюсь вже, офіціантом, і дуже
багато є і хлопців, і дівчат, які працюють разом зі мною. Ми приходимо, ми один з одним
жартуємо, ми сміємось, ми придумуємо щось нове. Нас навчили розмовляти по шаблону з
людьми, ми розмовляємо і по шаблону, пробуємо розмовляти якось зі, добавляти щось своє,
шукаємо якісь новинки, щоб це було весело і для нас, і для людей. Тому-що, це, дійсно, і
цікаво, і приємно оточуючим, і приємно самим працівникам.
І: Так, дивіться, коли ми говорили про цінності, які панують серед людей, які
навколо Вас, Ви назвали – родину, Ви назвали – найближчих, коханих людей, навчання,
роботу, матеріальні якісь речі, спілкування. Мені здається, якийсь виникає зв'язок між
тим оточенням яке з тобою, з яким ти спілкуєшся. І в мене тоді таке питання, а що є
цінним для Вас?
В: Цінне, цінне, цінне…Гроші, в принципі, цінними є для всіх. Це, це, дійсно, якби воно
не звучало грубо, але це – факт. Але гроші ніколи, навіть не то щоби ніколи.. От кажу, всі
люблять гроші, тому-що, вони потрібні для того, щоб вдягатись, добре їсти, платити за
квартиру, якщо, за житло, якщо це зйомна квартира, скажемо так. Але розкажу такий варіант,
навіть не варіант, а розкажу історію, яка трапилась зі мною відносно нещодавно, де мені… Не
те, що я знайшов, але мені потрапила в руки дуже велика сума грошей. Це був подарунок від
іншої людини, якій я не зробив нічого поганого, і дуже багато доброго не зробив. Просто
захистив її від, скажемо так, від неадекватної, п’яної особи. І підійшла ця людина до мене,
запиталась: «Щоби я зробив, якщо би я знайшов 100 євро?». А я, на той момент, зустрічався з
іншою дівчинкою, і вона мені декілька разів говорила: «Чого ти мені квіти не дариш?». В мене
була якраз робота, де я отримував гроші тільки раз в місяць, і змоги як такої, квіти, на квіти
потратитись не було, хоча хотілось. І я кажу: «Половину, я би, напевно, потратив на квіти для
дівчини». Ми пішли разом в квітковий магазин, він подарував мені ці квіти. Кажу подарував,
він купив для мене ці квіти. Ми пішли подарували для дівчини. Потім ще, це було на 400
гривень, потім ще 1000 гривень мені вручив просто так. Я не те щоби відмовлявся, не дуже
хотів брати але… В нас відбулася така чоловіча розмова, я йому подякував. І вот грошима,
гроші – це цінність, реально цінність, не як духовна чи матеріальна, а цінність, яку треба ще
вміти і цінити, навіть, так скажемо, і економити. Я, наприклад, не зумів цим скористатись. А
зі мною ще був мій колега, і ця дівчина. Ми усі разом, скажемо так, погуляли. Дівчина не
вийшла на роботу, її вигнали. Мій знайомий не вийшов на роботу, на якій ми все також і
гуляли, – його вигнали. І через деякий час, також, через гроші, скажемо так, я працював «TEXMEX». Там теж був, була ситуація з грошима, де Майкл мені дав на квартиру 1000 гривень, і
сказав: «Забудь». Потім, на другий день, він мені дав зарплату, і одного хлопця почало заїдати
це. Він мене спитався, нє, він десь Майклу це сказав. Майкл щось собі згадав чи він був тоді
п’яний, чи що. Короче, чувака заїло то, що в мене грошей майже так само, як і в нього
получилось, тому-що він взнав і про цей подарунок від невідомої особи, і за те, що мені Майкл
дав просто так. І да, я втратив роботу. Троє людей через… Ми не вкрали ці гроші, і не
заробили, але троє людей через гроші втратили роботу так, що не в них щастя. Та добре, коли
вони є, тому-що, кожна людина хоче їсти, хоче вдягнутись, але, якщо саме за цінності
говорити, є набагато кращі і набагато важливіші. Навіть, те саме, перебування з коханою
людино, якщо в тебе або обмаль грошей, або їх немає, все рівно – це якось перекриває усе
інакше.
І: Що ще для Вас є цінним?
В: Цінним…Можна назвати, крутиться в голові багато всякого.
І: Говоріть.
В: Тільки от, як то сформулювати. Цінним для мене ще є думка мого брата і повага мого
брата до мене, яку я, також, трохи, якщо не, якщо не повністю, то так добру половину і довіри,
і поваги втратив, тому-що, от своїми поступками по відношенню до нього. Теж, кажу, люблю
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і батьків, люблю і брата, дуже сильно, тільки незавжди їм це показую. Деколи можу
підставити, нехотячи, але так виходить, що… Для мене важливо бути для брата якимсь
прикладом, тому-що, як-не-як, я – старший. А так виходить, що приклад подає він мені десь.
А це для мене важливо, це для мене цінне, але я десь, десь це загубив трошки. І найважливіше
для мене зараз, напевно, повернути цю повагу. І щоби батьки гордилися мною. Тому-що, робіт,
я кажу, поміняв багато, побував в багатьох, не в багатьох країнах, але в багатьох місцях, і в
різних країнах. Міг, міг батьків вже тішити стабільністю, можливо, внуками, сім’єю своєю.
Але поки що цього немає.
І: Чи можете Ви згадати приклад несправедливого випадку?
В: Зі мною?
І: Що згадаєте, що зразу…
В: Самий несправедливий випадок, що мені спадає на думку, це як зі мною поступили
декілька днів назад колеги по роботі, колега по роботі, але це…
І: Розказуйте.
В: Моє начальство.
І: Окей, розказуйте.
В: В мене темперамент мамин, а мамин темперамент, він – дуже гарячий, він – дуже
взривний, коли до тебе відносяться якось упереджено, можна так сказати. І в мене виник
конфлікт з моїм менеджером, яка не тямить нічого в роботі, і хоче доказати усім щось, що вона
дуже багато знає. Насправді, вона нічого не знає, вона тільки шкодить процесу. І, фактично, з
перших днів моєго працевлаштування, в нас виникають якісь перепалки, але навіть не те, що
перепалки, в нас, можна сказати, така зараз ситуація, ніби, як війна України з Росією. Ті
кажуть, що нападають, а ті кажуть, що на нас нападають, а ті кажуть, що ми нічого не знаємо.
От так само, вона підколює мене. Я відповідаю їй так само жорстко. І в один із моїх робочих
днів, я виходжу на 7 годину вечора на роботу. А перед тим, приїхала перевірка, яка… А так як
у нас, наскільки я розумію, у нас немає ліцензії для використання, якби це сказати, деякої
площі пішохідної зони. І усі, літній майданчик зібрали і закрили, а дівчинку, яка обслуговувала
гостей нашого закладу, була переведена на низ замість мене, як потім виявилось. Але попри
тому всьому, що вона не тямить в цій роботі фактично нічого. І ось, щоби допекти мені
черговий раз, мій менеджер побачивши мене, коли я прийшов на 7 годину, на свою зміну, вона
мені каже: «Віталік, моя зміна на сьогодні… Так, її зміна на сьогоднішній день
комплектована». Я тут не потрібен. Окей, я розвернувся, пішов додому. І, як потім виявилось,
а так, як посадкових місць у нашому пабі дуже багато, і вони були зарезервовані, фактично,
навіть нефактично, а всі. На моєму місці була дівчинка, яка можна сказати – стажер. Вона
наробила кучу помилок: за 15 хвилин наш заклад отримав 8, а може й більше, скарг, люди не
хотіли залишати ні грошей, ні нічого. Фактично за один, за одну годину, вона чуть не довела
заклад до, не до банкрутства, але, можна так сказати, до серйозного конфлікту. І, нє, навіть,
коли я ще, я ще прийшов в той же вечір. Так, в той же вечір, я прийшов поцікавитись як справи,
цей наш менеджер ніби нічого не було, ніби дальше, ніби вона у всьому права, все добре, все
супер. І на другий день, викликає мене директор і питає, що за, що за прикрість, що за
непонятка. Кажу: «Я ж сьогодні, я вчора не працював». «Як не працював, якщо ти в графіку
стоїш як робочий?». Я кажу: «Ось, вирішив наш менеджер зробити комусь подарок, я не
знаю».
І: А в Вас нема…А менеджер сказала, що, що ти був на роботі?
В: Типу, так.
І: А в них нема камер спостереження?
В: Нє.
І: Щоб побачити, що тебе не було.
В: Немає.
І: Ви вже дорозказували цей приклад, цей випадок?
В: Можна сказати, що так. Просто, я спочатку, що почав говорити, то потім вже і
підзабув про що я, що я сказав, що я не сказав. І от, ще можна добавити, оцей менеджер завжди,
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її звати Марта. Вона старається завжди, навіть не то, що старається, вона зробила так, що її
ненавидять усі. Але ніхто звільнити її не може, тому-що, вона дівчина найкращого друга
власника, і там швидше за все, швидше змінять весь персонал, але її залишать. Можна на
хвильку.
І: Прошу?
В: Можна на хвильку.
І: Та, на хвильку можна.
В: (телефонний дзвінок).
І: Тоді, що для Вас соціальна несправедливість?
В: Несправедливість – це… Для мене, напевно, це найстрашніше і найважче, що тільки
може бути використане по відношенню до мене. Хоча, я, так як я вже говорив раніше, не
відзначався стабільністю, я і не завжди поступав справедливо. Я, тому-що, тому, напевно, мене
так десь, хтось зверху і наказує, що поступають і зі мною так, як я вчиняв колись. Найперше,
наказують це, напевно, через те, що поступив несправедливо з членами родини.
І: А якщо конкретніше, як проявляється, як, може, не то, що проявляється. Як
визначити, що це несправедливість? Якісь такі риси, що це несправедливість?
В: Найперше, так, так видається, що найперше – це у відношенні, у спілкуванні зі мною.
Я так, я так вважаю, що в цьому воно проявляється найбільше.
І: Так. Чи є у Вас ще щось додати по несправедливості?
В: Напевно, напевно – ні.
І: Тоді згадайте, будь ласка, справедливий випадок.
В: Справедливий? Справедливий випадок – це згадується одразу випадок із моїм
братом. Коли молодший повчає старшого за те, що старший мав би взятися за голову, але він
робить поступки, які повинні були закінчитися в нього вже, вийти і залишитись десь далеко.
А це було справедливо. І я не міг нічого йому ні відповісти, ні заперечити, просто слухав,
стверджено махав головою і стидно було, і плакати хотілось. Щось я тоді до уваги взяв, щось
всьо-таки десь пропустив, але зараз, я думаю, все-таки… Якщо зі мною, це тільки йому судити,
тому-що, він зараз найбільше часу проводить зі, ми найбільше часу зараз з ним проводимо, а
не з батьками. Чи як то, найчастіше бачимось. Треба запитатись в нього, можливо, він побачив
якісь плюсові зрушення з моєї сторони.
І: Що для Вас справедливість?
В: Насамперед, справедливість – це найкраще, що може бути, напевно. Чи як би то…
І: А риси? Так, як Ви говорили про несправедливість, що це все-таки спілкування,
це відношення і т.д.
В: Також, також, можна сказати, це саме. Навіть, наказання можна до справедливості
віднести. Тобто, якщо ти на роботі провинився, так як в мене не, не то що не одного… Одного
разу в мене це було, і я визнаю. Я прийшов, попросив вибачення, я визнав свою провину. Мене
наказали, і я не можу нічого заперечити.
І: Але відповідно, ця кара будується на основі попередніх вчинків?
В: Не те, щоби попередніх. Якщо в загальному, то так. Якщо взяти тільки оце окремий
епізод – то ні. Тому-що, вони ж не можуть десь там прочитати якусь книжку.
І: Тут, я маю на увазі… Я, напевно, неправильно висловилась, тобто кара
будується на основі того, що Ви зробили, якщо це відносини…
В: Так, так, так.
І: Що Ви зробили. А чи не буде виникати тут такого конфлікту? Наскільки
об’єктивно можна визначити кару? Можливо, ця людина є заангажована, і це є
суб’єктивне рішення? Тобто, коли ця кара буде справедливою? Як визначити, що ця
кара є справедлива?
В: Так, як наказали мене, от два випадки я назвав. Перший раз – це мій брат мене
відчитав по ділу, і на роботі я отримав грошову санкцію, скажемо так, те було справедливо,
так що… Заангажованості тут нема, але оце все, що було, ці міри, які були застосовані до мене,
вони були повністю оправданими.
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І: Чи є у Вас ще щось додати до справедливості?
В: (…)
І: Оцю табличку, що заповнювали Ви, перегляньте.
В: Так.
І: Чи був сьогодні якийсь справедливий або несправедливий випадок?
В: Сьогодні? Сьогодні був хіба приємний випадок, тому-що, я проснувся разом зі своєю
дівчиною. Вона мені принесла каву у ліжко, це було приємно. На даний момент, кращого
бажати і годі.
І: Справедливість – це приємність?
В: Свого роду, можна й віднести до цього.
І: І тоді, як досягнути справедливості?
В: Деколи, деколи її можна, деколи її можна досягнути навіть із застосуванням якихось
радикальних мір. Це так, якщо висловлюватись по-дворовому, якщо це хлопець, і до нього не
доходить, можна, так, так не можна, але, якщо в дворових, якби то тоже правильно сказати…
Не завжди перемагає справедливе, переважно в більшості перемагає сильніший. А деколи,
можна, якщо це дівчина, можна або… Голосом, тоже, в принципі дуже не вирішиш, але
збирати тоді якісь факти, або компрометуючі факти, навіть так. Я не знаю чи правильно
висловлююсь, але…
І: Але все-таки, чи я правильно зрозуміла. При досягненні справедливості
важливо, все-таки, не якісь там санкції зверху, все-таки важливо це відношення людиналюдина. Просто ті приклади, про які Ви говорили, це більше ближче оточення. Ви
називаєте приклади ближчого оточення.
В: Можливо, і так.
І: Окей. Але Ви назвали, що можна застосовувати і радикальні міри, а можна
застосовувати…
В: Не бажано але є…
І: І які інші?
В: Чи вплинути. Якщо це, навіть не якщо це… Просто, якщо взяти до уваги тільки
робочий аспект, просто попросити допомоги, скажемо так, у лояльних, у ставленні до людей
осіб, також. Принаймні, от якщо взяти цей самий мій робочий конфлікт, дуже багато людей на
даний момент мене там поважає, прекрасно розуміють, і вони можуть, можуть стати на мій
захист. І я думаю, що цим можна також досягнути справедливості. Але це тоже, можливо, це
теж як радикальна міра. Так? Тому-що… От раз був, ага, раз ще був конфлікт, на початках. Як
на початках, я працюю там півтора місці, тільки лишень, але десь на третій день, на другий.
Нє, в перший день, мені залишили дуже чудовий відгук у книзі скарг, це було дуже приємно.
Другий день, та сама, оті люди, які приходили першого дня, прийшли і на другий день. Це до
речі, були дівчата, серед яких була і теперішня моя половинка, там ми і познайомилися. Але
пізніше був конфлікт із однією неврівноваженою особою, на провокацію якої я повівся, і
показався також, як не дуже врівноважена особа. Але всю цю нашу словесну перепалку, в якій
я просто мав поступитися би, але так, як я уже наголошував раніше, в мене темперамент
мамин, а він є дуже гарячий, я не витримав. А й це було несправедливо, поводження було
несправедливим до моєї персони, і все це чула наша директриса, яка стала на захист, на мій
захист перед власником закладу. І мене не звільнили, як цього вимагали, вимагала
відвідувачка. А мене покликали, мене не те, щоби вигородили, але мене відстояли. Це означає,
що якусь повагу, та й заслужив. Тому, завдяки тому, що я заслужив повагу, в якихось
моментах, зі мною поступили справедливо, і це приємно.
І: Дякую. Чи є в Вас ще щось додати до теми нашої розмови?
В: Та, напевно, що ні. Хіба, я не знаю. Нє, напевно.
І: Дякую за розмову.
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І: Доброго дня, мене звати Заремба Ганна. Сьогодні двадцять друге листопада дві
тисячі чотирнадцятого року, і я розмовляю з Мартою. Марта, скажи, будь ласка, як ти
себе відчуваєш зараз?
М: Дуже спокійно, в очікуванні невідомого.
І: А чому невідомого?
М: Ну я не зовсім знаю, про що ми будемо говорити, і це цікаво.
І: Тобто очікування будуються навколо теперішньої розмови?
М: Так.
І: Які останні події тобі запам’ятались?
М: В моєму житті чи в світі?
І: Почнемо з життя, а потім…
М: Останні події…, вчора я оділа другий раз чобіт, і тут же його порвала. Мені це дуже
запам’яталось, бо я отримала від мами. А стосовно такого мого робочого життя, то вчора дуже
на мене вплинула річниця Євромайдану, бо я цілий день була на проспекті Свободи, де власне
відбувалися всі центральні поминальні заходи… не поминальні, а так, відзначання річниці. От,
і було трохи важко, бо були розмови з бійцями, були розмови з волонтерами, зі звичайними
львів’янами. Це останнє, що з робочого запам’яталося.
І: Марта, які в тебе очікування на майбутнє?
М: На моє життя чи на щось ширше?
І: Гарно, що ти все уточнюєш. Давай почнемо з твого життя, а потім з
загальнішого.
М: З мого життя – хочу стати сильним радіожурналістом. Я ніколи раніше про це не
задумувалась, оскільки бачила своє професійне життя в писанині, аналітиці, але сьогодні мені
подобається, що я відчуваю пульс події, ритм світу, і я б хотіла за допомогою виражальних
засобів радіо донести до людей якісь серйозні речі. Показати їм, як звук може викликати
емоції. Це стосовно професійного життя, а стосовно особистого… думаю, мене все влаштовує.
А стосовно майбутнього нашої країни чи світу –, звичайно, залишається вірити на краще. Як
журналіст, я дивлюсь на це трошки по-іншому. Може, десь дистанційно, і з погляду
дистанційності і так далі… якихось комерційних категоріях, як працівник радіо. Але я думаю,
що все буде добре.
І: Чи ти якось пов’язуєш оці очікування на майбутнє між своїм особистим,
професійним життям і життям назовні, що відбувається в країні? Чи є якісь зв’язки, чи
їх немає?
М: Я думаю, що є. Будучи на роботі на попередньому радіо, враховуючи його
загальноукраїнський формат, я хотіла донести до людей не тільки сам факт, а й першопричину,
привід, а вже потім факт і наслідки події. Будучи на сьогоднішньому радіо, на Радіо Люкс, я
хочу, щоб львів’яни були в курсі того, що відбувається. Щоб вони знали, де заблокований рух,
щоб вони знали, що на вісім днів закривається пологовий будинок, бо нас слухає дуже багато
жінок.
І: Дякую. За якими принципами має жити людина?
М: За загальнолюдськими. Гідність, повага чийогось вибору… Гідність, повага, я б
сказала. І принцип свободи і свободи вибору. Ну і ще я дуже люблю щирість.
І: А за якими принципами живеш ти?
М: Ну, звичайно, я б хотіла сказати, що за всіма цими принципами. Ну, думаю, що за
принципом щирості я точно живу. За гідністю, я думаю, це ще час покаже, я думаю, що
гідність пізнається в певних ситуаціях і на віддалі.
І: Чи були в тебе такі ситуації?
М: Які?
І: Коли ти могла в комусь пізнати принцип гідності, або ти в собі відчула, що ти
поступила гідно?
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М: Та, я думаю, що були. Це були якісь побутові речі, я невпевнена, що я можу їх
пригадати, але однозначно були. Останній раз, як я поступала на факультет, на магістратуру,
в мене була розмова з керівництвом факультету про корупцію. Я звинуватила багатьох людей
в корупції і назвала їм конкретні імена, але мене якось там опустили і так далі. Але я абсолютно
спокійно це сприйняла. Думаю, що з гідністю – я не викрикувала зайвих заяв, я сказала: «Так
і так», – я не кричала про це в соцмережах. І думаю, що я гідно себе повела.
І: За якими принципами ще ти живеш? Ти назвала щирість і гідність, яка
проявляється в певних ситуаціях…
М: Ну, якщо брати ті, що я назвала, свобода вибору – мені дуже подобається, коли
людина може обирати різні варіанти, ті, які їй більше подобаються, ті, які їй потрібні чи
непотрібні. І в мене насправді є проблема зі свободою вибору. Бо, знаєш, кажуть, що
найбільше людей хвилює те, чого вони не вибрали. І от мене завжди хвилює те, чого я не
вибрала. Натомість, теж кажуть, що те, що ти вибрав, коли ти вже відчуваєш, що воно твоє,
воно змінює сенс, і ти насправді думаєш: я хотів щось інше. І в мене така відбувається постійна
погоня за тим, чого я хочу і не хочу.
І: І що, це зле?
М: Не думаю. Бо якщо б ми задовільняли всі наші потреби, і все йшло по зразку і схемі,
то, по-перше, не було б ніякого росту. А, по-друге, коли все біле – воно все вичерпує себе, так
само, як чорне. Тому, мають бути контрасти.
І: Дякую. Марта, які цінності в людей навколо тебе?
М: Повага до інших. Допомога іншим. Щедрість. Повага до авторитетів. Любов,
милосердя, дружба.
І: Які особисті твої цінності?
М: Знаєш, у мене якась зараз проблема, кожного разу, як ти говориш слово «цінності»,
я починаю шукати в ньому якийсь новий сенс. І я зараз боюся сказати типу ми починали з
іншого… Я зараз боюсь, що я скажу ще щось в абсолютно іншому руслі. Яке було запитання?
І: Що для тебе є твої цінності?
М: Ну, це любов і дружба однозначно. І це відчуття свободи, яке проявляється не тільки
в професійному житті, а в якомусь особистому, коли ти хочеш іти і от ногою вдарити по
калюжі – і ти робиш це просто. Чи ти якось хочеш співати, рухаючи губами в маршутці, і я це
роблю – мені якось нестрашно.
І: Які твої теперішні інтереси?
М: Блін, я, знову ж таки, не знаю. Бо це можуть бути особисті, професійні…
І: Так і починай, з особистих…
М: Ну, я дуже люблю читати книжки. Мене дуже цікавить тіло в історії в
міждисциплінарному значенні. Це може бути тіло в фільмах, тіло в мистецтвах, тіло в
антропології, тіло жінки в різних епохах мене цікавить. Кінокритику люблю, поезію, аналітику
і публіцистику. В професійному житті, хочу дізнатися більше про принципи світової
журналістики. Яким чином працюють міжнародні видання, як вони будують свою роботу. І
ще, останнім часом, я зацікавилась більше здоров’ям, зокрема своїм.
І: Що впливає на твої інтереси?
М: Ну, оточення точно не впливає. Часто дуже – настрій, і… Просто в мене дуже часто
такий є принцип ланцюговий: я дізналась якусь одну штуку, звідти випливає інша річ, і я
постійно йду по цьому ланцюжку. Це як по Вікіпедії, по гіперпосиланнях: ти йдеш і не знаєш,
куди воно тебе заведе.
І: Марта, згадай, будь ласка, приклад несправедливого випадку.
М: Хмм, зараз подумаю. Це може зараз трошки затягнутися…
І: Без проблем.
М: Знаєш, моя основна проблема полягає в тому, що я – людина сентиментальна, але
типу… чи ті всі спогади в мені перемішуються чи що. І дуже багато речей в своєму житті, які
так чи інакше вплинули на мене, я не можу виокремити. Я не можу згадати свій перший
поцілунок, я не можу згадати, коли я перший раз покурила. Це або має бути якась ниточка, або
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запах, або… ну, якась подія, яка допоможе мені це згадати. Але, щоб так згадати, на жаль, я
не вмію.
І: Може, зараз в процесі, ще як будемо говорити, ти згадаєш?
М: Угу.
І: А що для тебе соціальна несправедливість?
М: Звичайно, це коли покарана інша людина невинна. Коли, не знаю, відзначають
людину, яка на це не заслужила. Або відбувається якась подія, яка суперечить канонам. Тобто,
канони говорять так, а все йде по-іншому і ламається схема.
І: Можеш тут докладніше про канони? Які саме канони?
М: Я не знаю… Я дуже люблю, коли зло покаране – це для мене канон.
І: А хто визначає, що таке «зло»? Тобто хто карає зло? Якісь офіційні, неофіційні
речі, власне звідки беруться ці канони?
М: Я думаю, що все залежить від часу і простору. Тобто зло – це таке поняття на
сьогоднішній день дуже відносне. В першу чергу, для мене зло визначають офіційні органи,
якщо говорити про суспільне зло. А якщо про особисте, то я керуюсь якимись своїми досвідом
і напрацюваннями внутрішніми, які допомагають мені визначити. А, і дуже великий вплив ще
родина на мене має. Що це погане, там…
І: Ще якісь міркування щодо соціальної несправедливості?
М: А, я згадала. Я згадала несправедливий цей. Останнє, що мене зачепило, можливо,
цей приклад такий трохи відірваний від реальності, але був фільм «Викрадена» чи якось так, з
Беном Аффлеком. І там головна героїня натворила купу всяких справ, в результаті яких
звинуватили її чоловіка. А все тому, що він вивіз її з міста, а вона була такою міщанкою.
Натомість, він їй запропонував спокійне життя в провінції. І от, вона вирішила йому
помститися. І впродовж фільму, нам режисер показує, що справді вона винна, але основні
звинувачення впали на її чоловіка. І от, вкінці, її не покарали. Я страшно не люблю такі
відкриті фінали. В цьому випадку, для мене зло завжди має бути покаране, тобто це як в казці,
отак.
І: Дякую. Тепер згадай, будь ласка, приклад справедливого випадку, якщо
вдасться.
М: (довго роздумує)
І: Можемо піти протилежно – що таке соціальна справедливість, може. потім ти
згадаєш випадок?
М: Нє, в обох випадках, думаю, що… зараз. Справедливий вчинок… Не знаю, може, ми
можемо повернутися до того питання пізніше, може я зараз згадаю?
І: Та. Ну, можеш просто сказати зараз, що для тебе соціальна справедливість, а
про випадок потім поговоримо.
М: Ну, для мене – це, коли людина отримує те, чого вона заслужила. Але це може
трактуватися в обох випадках. Тобто, людина могла заслужити собі зло, і це буде справедливо.
Але людина також могла заслужити добро, і їй це дають, і це також справедливо.
І: А хто вирішує, що людина заслужила, і, відповідно, що їй дають?
М: Звичайно, що це конкретні люди. Хоча бувають такі випадки, коли є фарт просто. І
людина, котра не заслужила цього, вона теж може отримати або добре, або зле. Я думаю, що
є просто фарт, думаю, що універсум складається так, що так стається – без пояснень.
І: Дивись, ти розписала свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні випадки
справедливі або несправедливі?
М: Так. О,т я їхала в маршутці, і чоловік уступив мені місце. Я сіла, але прийшла
дитинка, і я тут же встала. Натомість поряд сидів чоловік, який вдав, що він спить. Може, він
справді спав, бо ранок, і навіть не подумав цій дівчинці уступити місце. В принципі, для мене
це не є такий дуже різкий епізод, але якось сьогодні зранку мене це трошки вбило. Вона ще й
була з рюкзачком. А зі справедливого…, це все.
І: Дякую. Як досягнути соціальної справедливості?
М: Ніяк.
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І: А чому?
М: Тому, що це поняття плинне. Для мене це одне з таких понять, яке не має чіткого
свого окреслення. І воно залежить від конкретного часу і конкретного місця.
І: А від людини залежить?
М: Так-так, і від конкретних людей, які беруть участь.
І: Марта, чи ти згадала приклад справедливий?
М: Зараз. Ні.
І: Чи є в тебе щось додати до теми інтерв’ю – до питань цінностей, соціальної
справедливості, соціальної несправедливості?
М: Насправді, колись, я пригадую, на другому курсі, нам викладач говорив про те, що
цінінсть і вартість – це різні поняття. І він говорив, що поняття «вартість» глибше, ніж
«цінність». Він говорив, по-моєму, це про літературу. Якось мені оця різниця між цим
запам’яталась. Я частіше використовую слово «цінність», але чисто як поняття мені більше
подобається «вартість».
І: А що ти вкладаєш в поняття «вартість»? Як ти розмежовуєш цінність і вартість?
М: Ні, мені вони чисто по звучанню різні. Мені дуже подобаються слова, і я дуже багато
уваги звертаю на слова. І от чисто по звучанню, я відчуваю, що вони різні. А в слово
«вартість», я вкладаю такі речі, які можна напрацювати. Думаю, з певними вартощами людина
народжується. І є ті, які можна втратити. Хоча, я прихильник того, що людина залишається
такою, як вона є, завжди. Просто з часом вона може забути, що вона така є, і відповідно
втратити певні вартості. Тобто, з одного боку, вона може й втратити, але я назву це просто, що
вона про них забуває, що вона їх має.
І: Це все? Дякую за час.
М: Дякую.
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Nestor_29_m_AT і Taras_28_m_AT
І: Доброго вечора, сьогодні двадцять друге вересня дві тисячі чотирнадцятого
року. Ми в Відні. Я буду розмовляти з Тарасом і Нестором. Скажіть, будь ласка, які ваші
теперішні відчуття?
Н: Шокований, поки що ніякі. Чекаю на то, що колега відповість.
Т: Нічого особливого, просто звичайний вечір (усміхається).
І: Які вам останні події запам’яталися?
Т: Падав дощ двадцять хвилин тому. Чу-чуть попадав, тепер перестав неочікував, доща
не було вже цілий тиждень.
І: А вам (…)?
Н: Я бачив тільки фотороботи там одного фотографа. Вони мене досить порадували.
І: Які ваші очікування на майбутнє?
Т: Бути самостійним, бути членом суспільства, бути більш свободнішим у всіх різних
аспектах. Коли додому приїжджаєш, шоби бути, щоби швидше вникати в життя вдома дуже,
і з другого боку, не губитися того ритму, який тут перебуває. Знову ж таки, перебуваючи тут,
швидше вливатися в місцевий ритм в межах і рамках якого тут влаштована робота і цей, і таке
бажання мати стабільну роботу і бути забезпеченим, спокійним, спокійним навколишнім
життям. Спокій, стабільність хочеться.
І: (…) Ви сказали, що хочете вливатися в суспільство. Я так зрозуміла з контексту
розмови, що вливатися в суспільство, чи я зараз права, і в Україні, і тут?
Т: Співжити. Співжити тут, і співжити там. Не почувати дискомфорту.
І: А зараз ви почуваєте дискомфорт?
Т: Не. Тут я вже не відчуваю, не. Чому? Тому-що, я навчився розуміти то, шо мені
кажуть, і розуміти чому це кажуть, чому це так сприймають, як це прийнято сприймати, як
прийнято реагувати.
І: А в Україні?
Т: В Україні того знаю я з дитинства.
І: Співжити в Україні можете?
Т: Безперечно.
Н: Сподівання, звичайно, на успіх моїх практик, які я починаю. Сподівання, звичайно,
на першому місці, що ситуація в нас, в Україні, стане набагато краще, ніж зараз є, що все
розв’яжиться в мирний спосіб. Сподівання, шо мої близькі (…), все буде добре (…). Стосовно
перебування тут, не знаю, можливо, сподівання на більш кращу інтеграцію. Тому-що, поки
шо спілкування не надто налагоджене це (…).
І: А як видумаєте, за якими життєвими принципами має жити людина?
Т: Які приклади? Можна два-три приклади навести життєвих принципів?
Н: Так, бо це дуже так.
Т: Трьох різних людей назвіть, і з них може буде легше назвати. Особа –один, особа –
два.
Н: То дуже таке широке питання.
І: Чи я правильно зрозуміла, кожна людина має свої життєві принципи?
Т: Так.
І: Особисто для вас? За якими принципами живете ви?
Н: Перш за все, ми мали порядність, чесність, наполегливість, вміння в своїх цілях
доходити до кінця. Мабуть такі дві, ну три. Про це можна говорити весь вечір, як це має бути.
Надто велике питання, щоб його за такий короткий час. Тобто це такі основні.
І: Тарасе?
Т: То саме: порядність, чесність, вихованість, в першу чергу, освіченість, щирість,
відповідальність і (…) принципи, наполегливість так, можна також назвати, але й постійна
втіха від того, що ти зробив. Принцип такий, шо постійне самовдосконалення, не
перфекціонізм, а от іменно – вдосконалення. Збагачення себе чогось, але так, щоб не і
залишатися таким адекватним, адекватність.
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І: Що таке адекватність?
Т: Відповідність до ситуації. Хтось просить допомоги – помогти. Десь треба відійти,
шоб не впав камінь, або десь бачить когось (…), – адекватно треба відреагувати, або
відповісти, і правильно ще це робити.
І: Дякую. Що є цінним для людей навколо вас?
Т: Вони мені того не казали.
І: Можливо ви мали змогу спостерігати?
Н: Важке досить запитання.
Т: Шо вони цінять, то, шо ти до них так само привітно відповідаєш, привітність, потім
– щирість – само важливо, чесність, і знову ж таки, тут дуже важливо, шо так само адекватність
відповіді, конкретика для них цінна, є конкретика, і з другого боку, розпливчастість, але за
цією розпривчістю фігурує певна конкретика.
І: (…) чи хотіли б ви щось додати ? Що є цінним для вас особисто?
Н: То, шо з дому навчили. Дуже багато чого допамагає, дуже багато чого втрачено
суспільством. Суспільство втратило сімейні цінності – найважливіші. Сімейні цінності – це є
повага до своєї культури, до себе. Можливість порівняти свої цінності з іншими, як інші до
своїх цінностей ставляться, і шо підтверджує твою правильність, в якому напрямку.
Цілеспрямованість, і християнські цінності – дуже важливо (шум, гортання аркушів паперу).
Життя в суспільстві, помагати одне іншому, не вимагаючи за то великої віддачі. (…) Завжди
над всім є. Вмієш брати – вмій давати.
Т: Так само, можливо, вміти оцінити, де, які цінності тут, які цінності є того
перебування за кордоном, воно завжди порівняння собі, все дізнається в порівнянні, і для мене
це порівняння цінносте. Тобто, можна, варто брати все хороше з різних речей. І для мене,
наприклад, тут – це цілеспрямованість, більш дисциплінованість, і таким чином, набагато
легше цілей.
Н: І організованість, організованість суспільства.
Т: Так, організованість.
Н: Активність, і активність суспільства – дуже важливо. Шо наперід вираховують будь
які можливості, і якшо вони є тут, то відразу намагаються залагодити їх на місці. Виникнення
любих негараздів, їх не відкладають, а стараються відразу вирішувати.
І: Які ваші теперішні інтереси?
Н: Професійні чи?
І: Загалом інтереси, чим цікавитесь, займаєтесь?
Н: Кіно, фотографія, дизайн, мистецтво загалом. Подорожі, спорт, все.
І: Дякую. Тарасе, ви?
Т: В мене так само. Мій диплом закінчення – це є архітектура, це історія, це мистецтво,
це філософські підходи до того, політика, з одного боку, може бути, психологія так само трохи,
мова, література їхня місцева так само допомагає, і культура так само, історія, вже казав,
робота важлива, так само. Що там ще може бути цікавим? Це, що цікавить і чим …
І: Зацікавлення теперішні. Все так?
Т: Так.
І: Згадайте, будь ласка, приклад несправедливого випадку.
Н: Невеличка суперечка з страховою компанією. Це те, що останнє було таке.
І: А ще детальніше?
Н: В мене був застрахований телефон, і він впав. Була тріщина на екрані, і вони не
захотіли його відремонтувати по гарантії (...). В принципі, загалом, більше нічого такого.
І: Ще можете згадувати поки (…) буде говорити.
Т: Давай скажи, а я потім скажу.
Н: Я вже сказав.
Т: Передчасний осуд, не ознайомившись з особою наперід, якісь (розмовляє на
німецькій мові), передчасне вирок.
Н: Стереотипи.
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Т: Не, то не стереотип, секунду. То є не, таке застережене осудження таке.
І: Це вас осуджували?
Т: Не, це завжди от-так, наперід, не дослухавши, не давши можливість тобі висказатися
тебе відразу, за тобою закривають двері (…). Передчасне осудження, таке передчасні
висновки, так можна сказати, і всьо шо на основі того може виникати.
І: Чи ще якісь приклади згадалися несправедливості?
Н: Так важко сказати. В принципі, ми, як іноземці, завжди тут є привілеї, скажімо, для
австрійців є привілеї. Звичайно, тому-що, вони громадяни цієї країни, от. Ну в принципі, це
нормальна річ. Не знаю чи то вважати, як несправедливість чи справедливість.
Т: Але дуже важливо пояснити завжди, пояснити мотивованість. Тут проблема в тому,
що не пояснюють мотивованість. Чому, власне, таке, що все побудоване, що не має часу,
мусиш обумовлювати у поглядах ситуацію по ній, ти мусиш реагувати. Знову ж, в залежності
від типів людей, є так, що можуть тобі відразу висказатися, такі рідкість, а є такі, що просто
по погляду, такі свинські поводження можуть бути, або дуже, шо багато є на тому дивляться,
як ти одразу по поведінці, скажем так, п’ятий намьок зрозуміти про, шо іде мова, і адекватно
на то відповісти.
І: Шо для вас соціальна несправедливість?
Н: Несправедливість – це, коли в тебе є менше шансів на щось, допустим там якісь
привілеї, ніж в іншої людини не однакової національності чи раси.
І: Расова і національна нерівність?
Н: Так.
Т: Дискримінація, ксенофобія.
Н: Так, тут трошки проглядається. Тому, звичайно, тут вони цього всього дуже бояться
відповідного говорити, але трошки переглядається.
Т: В них, як такого, расизму нема, це табу, але в спілкуванні, в замкнутих колах, все це
виступає і це є, це не втрачено. І то, шо учні між собою там хваляться тошо його діду десь там
був на війні, там десь був на війні. То зрозуміло чим він займався, і шо він робив, але для них
такого особливо вони тим не … Тобто, не-не, це табу, це закрита, але прояви такого шовінізму,
це є. Їх така партія, дуже великий зріст є такої правих радикальних напрямків, з’їзд того самого
політичного диктатора Путіна, який Дубін чи якось називається, і от тут проводився, у Відні,
так само, ось. Тобто, тут дуже рідко проглядається це соціальні, тобто прогляди соціалістів, і
от таких право налаштованих. Право налаштовані завжди, ніби підтримували наші такі,
подібні нам, те ш,о ми дбаємо про збереження нашої культури, історії, подібно, з одного боку.
Але тут ми стикаємось з ними, шо ми є чужі, ми, є слово дуже популярне «іноземець» в
перекладі «Auslander» – це є раз, таке тавро. А з соціалістами, знову ж таки, вони дуже
відкриті, вони можуть і допомогти все, но вони походу гуманісти взагалі, в переважній
більшості іх тут знаходити легко. Але людина, яка має тут принцип який, якщо не має
перешкод, є завдання, які треба вирішувати. Чим сильніше тобі ставляться такі умови, ти
вчишся їх напрямляєш, шоб їх уладити, ти вчишся їх, аналізуєш ситуацію, вивчаєш їх (…),
вчишся їх обходити. Питання, знову ж таки, як ти сам змінюєшся, шо і ким стаєш, тоді, якщо
ти добиваєшся своєї мети, і наскіки в тебе криша не поїхала від того всього.
І: Тобто, питання соціальної несправедливості залежить від нас самих?
Т: Наскільки ми це сприймаєм. Якщо ми, з погляду того, що ми це заслужили, можемо
до себе бути несправедливими, а з другого боку, якщо розуміти, звичайно, що це є
несправедливе таке ставлення, що ти зі Сходу чи звідки там. Звичайно, несправедливість,
несправедливість, що тебе десь намахали, несправедливість, що тобі навіть не сказали (на
німецькому фраза) за якусь допомогу. Хоча, тут спостерігається ввічливість серед людей,
привітність, а несправедливість зі свого боку, бо ти їх не розумієш, і скажем так, старатися по
максимуму і собою, наприклад. От, я вважаю, що я можу бути для них прикладом, як не є як,
і по-інакшому. Вони мають серед друзів дуже багато українців, з якими вони спілкуються та,
тобто, для них ці друзі – це нормальні друзі, але хтось там з вулиці, якийсь українець, шо там
крикнути (…), в нього відразу ж – чужий. Дуже сильно відрізняється це приватне коло,
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приватна сфера серед друзів, це навіть якщо по молодих дивитися. Дуже багато в гуртожитку
особисто з тобою, австрійці спілкуються відкрито, сміється все, коли заходить мова про якісь
маси, вони між собою більше спілкуються.
І: Заходить мова про шо?
Т: Маса якась більша, то вони вже між собою більше можуть спілкуватися. І тут
відповідність така, шо вони не здавати задніх, але тако просто включатися з ними в розмову,
між ними там спілкуватися, і показувати на рівні з ними, шо ти є, дуже легко з молодими
проходить. З молодими найпростіше адаптуватися, чим зі старшими. А несправедливість в
тому, шо вони малоосвідчені, і для них ти – українець там, шо ти з Росії, і для них це все
всерівно. То є несправедливість. Несправедливість – апатія до того, що відбувається в тебе в
країні, шо вони думають, шо нам тільки перший девіз, шо всі хочуть їхні гроші, і Україна йде
до Росії із-за того, щоб взяти їхні гроші і все. Не розуміючи, тобто так, як я казав наперід,
осуджують, не забігаючи. Якщо говорити по таких людських цінностях, то вони мало чим
відрізняються від нас. Ті самі люди, та сама бюрократія, ті самі хабарі, те все підряд.
І: Ще щось додати про соціальну несправедливість?
Т: Люди якось живуть тут у цьому світі, є мами з дітьми, є люди щасливі, є люди
нещасливі, це, знову ж, залежить від нас, якщо на це зараз подивитися. Наскільки воно
доступно для нас, настіки людина, яка сюда приїхала, готова це хотіти, війти в то, стати членом
суспільства, стати, вибудовувати, наскіки людина хоче себе почувати щасливою. Якщо вона
для того зробила шось, шоб бути щасливою. То є важливе питання. Якщо постійно ставити
себе так, як вони тут, десь пересторога, того не можна, того не можна, того не можна, того не
можна, тоді вже нічого не можна робити, получається. Можна, тіки дихати і все, і більш нічьо
не можна.
І: Згадайте приклад справедливого випадку.
Т: Коли добру оцінку поставлять, коли похвалять – найважніше.
Н: Справедливість – це, коли тебе похвалили за зроблену роботу.
І: Не, справедливість – це коли похвалили, а справедливий випадок?
Т: Що значить випадок?
І: Чи був з вами справедливий випадок?
Т: Десять євро на вулиці знайшов.
І: Це справедливо?
Т: Ясно, шо несправедливо, це випадок. Справедливий випадок в моменті, коли ти його
добився сам чи він просто стався?
І: Тобто випадок це випадок? Справедливість – це результат?
Т: Справедливість – це …, я не знаю (…), кажи ти.
Н: Важко сказати. Тут, взагалі, скажем так, люди живуть трошки по- інакшим правилам,
ніж в нас, в Україні. Якщо, наприклад, в нас в Україні на рівному кроці може бути
несправедливість, то тут – воно більш менш врегульовано. Теж несправедливість є, звичайно,
світ взагалі несправедливий (усміхається). Тут воно, більш закони працюють, шо звичайна
людина, вона є більш захищеною, скажімо, в нас зараз, при теперішній судовій системі,
виникають дуже багато питань.
Т : В них тут приватну власність не сміють рушити.
Н: Та. Тобто, шось тут такого, шось таке було це…
І: І вертаючись до питання. Ви згадали про несправедливі випадки, про страхову
компанію, про передчасний осуд, загалом, це було більш загально. Чи було щось справедливе
з вами, справедливий випадок?
Т: Ви є з України, прошу пройдіть. Ви із бідної держави, давайте я вам поможу, все от
так.
І: Це справедливий випадок?
Т: Це може бути справедливий, бо він бачить по правді, які в мене є, шо я є, шо я
потребую допомоги. По-справедливому видали тобі візу, не вимагали від тебе, тобто тебе (…).
Поняття справедливість воно таке.
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І: Яке?
Т: Коли правильно виплатили, та соломонові рішення. Справедливо в оцінюванні.
Хтось … Справедливість – це, коли тебе, коли тобі оцінюють твої, твій хист, твої вміння, і тобі
дають, наприклад, роботу, або тобі надали превагу, справедливо це все пояснили.
Справедливість – це, коли комусь там гримнув час, і він це заслужив. Мені нема, шо говорити.
І: Справедливого випадку?
Н: Я не пам’ятаю.
Т: Ти, як назвеш правильне рішення, оце і справедливе. Тобто, коли всі з тим
погоджуються, але най не погоджуються, але воно є, налагоджує гармонію, – оце є
справедливе вирішення. Тобто, виграш може бути там, але не дуже великий там.
Н: Не можна сказати, шо тут аж настільки несправедливо зі мною поступали, як з
іноземцем. Були, звичайно, нюанси, але це скажем так, одиниці з того шо.
І: Мене, взагалі, цікавить справедливий випадок, що було в житті справедливо?
Т: Та, як то так, мама ростила, шо правильно, знайшли винного, і наказали – це
справедливо. Вибачились, – і все справедливо, вибачились передчасно – це і є справедливо .
(...) якісь кроки або вчинки назустріч. Тому-шо, з того з тобою, тоже, може поступити цей
справедливо по відношенню до когось, а ти можеш залишатися не дуже втішує це (шелест
паперу). Тому-шо, як-от сестра поступає: дається яблуко, вона їсть його всього. Тоді брат
каже: «Чьо ти мені не дала?», «Ти й так старший брат, ти даш свою половинку мені, того я
беру всьо яблуко».
І: Тобто, несправедливі випадки згадуються краще, ніж справедливі?
Н: Люди завжди добро пам’ятають менш, ніж зло. Чи негатив частіше пам’ятають, ніж
позитивне. Хоча люди пишуть щоденники, щоб виписати свої негативні емоції. Бо, коли їм
добре, їм немає часу про це кричати (усміхається).
І: Ви заповнювали табличку про свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні
приклади соціальної справедливості чи несправедливості?
Н: Більш нейтрально. Я б не сказав, що була справедливість чи несправедливість.
Т: Була справедливість. Я сів в класі, де, який для всіх відкритий. Сів за комп’ютерами,
і підійшла дівчина, почала до мене і почала вопитися: «Чому ти тут сидиш», – кажу я сиджу
тут бо маю працювати. «А чому ти то робиш? А нашо тобі лептоп?». А я лептоп, бо я мушу
ним користуватися, і комп’ютер збоку, але ж вона в мене хоче вияснити, чого я сижу, і чого в
мене лептом відкритий, і вона тоді каже: «Так, але ця кімната зарезервована за екзаменом», –
показує. А там, дійсно, пише, шо там проходить екзамен, і в неї ще значок екзамен. І я розумію,
що я дійсно сиджу не на свому місці. Я посміхаюсь, і кажу: «Перепрошую, ви праві», – я встав,
пішов в інше місце, сів збоку. Там далі, приходили всі в іншу кімнату, де є комп’ютери, можна
було сидіти. Тоді приходили знову, приходили студенти і ту кімнату, де я сидів. І вони сиділи,
працювали там, так само сідали за комп’ютери. Але тут я побачив, шо в них ці, я розумію, шо
для них це важливо, шо вони пишуть екзамени, сідають за комп’ютери за загального
користування, я бачу, шо приходить більше. Я знаю, шо я можу там сидіти цілий день,
дивитися в фейсбук, або ше якусь фігню дивитися, але я бачу по собі, шо я вже своє завдання
зробив, шо моє завдання не є таке вже дуже важливе. Я собі встаю, закриваю цей комп’ютер,
кажу: «Сідайте, будь ласка», – і ухожу, своє місце уступаю комусь. Це так само можна назвати
справедливість – ввічливість, це так само справедливість, уступай і сили. Я знав, шо ця річ є
потрібна, що це місце потрібне більше комусь, ніж я зараз буду сидіти і (…) (шелест аркушів),
пішов в інший корпус займатися. А несправедливість була така, шо сьогодні хотів за інтернет
сісти в іншій робочій, за більш потужніші комп’ютери. Там виявилось, шо я не заплатив за той
екзамен, екзамен за семестр, цей семестр починається чогось з першого жовтня, а ще немає,
але так, як я не проплатив, то я не маю доступу. Тай така маленька несправедливість. Наперід
плати – і стань …, а несправедливість, тут так, шо з тебе вимагають гроші невідомо за шо. Ти
за то плотиш, дістаєш фігню, і мусиш радіти з того, шо тобі запропонували. Це вже ж таке
прийнято, неоправдвнний сервіс, несправедливість так само. Є таки (….) ( назва вулиці на
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німецькій мові) на початку є магазин і ресторан іранський (назва його) називається, оце я так
само вважаю несправедливістю.
І: Іранський ресторан?
Т: Та.
І: А чому?
Т: Назва така специфічна, в інтернеті якщо подивитися (…) має. Подивися, будь ласка,
(…) в Google (називає вулицю на німецькій мові), це також несправедливість, я вважаю.
Подивися. Починається на букву N, а закінчується на букву b.
Н: Це не можна записувати.
І: Я так і зрозуміла. Як досягти соціальної справедливості?
Н: А нашо її досягати?
Т: Не бути више всього, бути розумним.
Н: Світ буває або справедливий, або несправедливий.
Т: В світі править несправедливість, завжди.
Н: Та. Це (…)
І: Тобто, шо ми нічого не змінимо?
Н: Ми можемо відноситися до інших людей справедливо, нам ніхто не заважає бути
теж несправедливими, але не треба ломати собі хребет, шоб змінити світ. Звичайно, якщо
хочеш його змінити, зміни, це почни з себе. Але якщо ти почав з себе того зробив, а світ не
міняється, то нічого з того не зробиш, просто займайся своїми справами.
Т: Що значить не праведливий світ? Ой, так тяжко, тому-шо, кожного дня вставати і
йти на роботу, ой, на тій на роботі так тяжко, та-та, все так несправедливо. Добре, ти не будеш
працювати, ти не будеш мати за шо їсти, ти схуднеш, ти будеш худіти, і де справедливість?
Справедливість, в тому, що ти здорова людина, це є нормальна річ. Де несправедливість? Ооо,
вона не подзвонила мені (…), оце так несправедливо. Я так старався в клубі, так всьо було, і
вона мене відшила, оце несправедливість (сміється).
І: Це власний приклад, це до прикладу несправедливості?
Т: Тоже, може бути несправедливість, якщо вона гальмує, то не гальмуй ти, подивися
це. Бо, переважно, та шо гальмує, вдає з себе тиху воду (далі говорить на німецькій мові),
також, є несправедливість, до речі.
І: Чи є в вас щось додати?
Т: Несправедливість – це, також, є апатія, не апатія, як це називається (говорить на
німецькій)?
Н: Це шо таке?
Т: Ти кажеш: «Але це мені потрібно, ти кажеш (фраза на німецькому)»?
Н: Що таке «слово на німецькій»?
Т: Мені це по барабану, шо це таке означає?
І: Байдужість.
Т: Ооо. От несправедливість – це байдужість. От, в мене була несправедливість. Я плачу
страховку кожного місяця, і я мав гіматому на нозі. Я не знав, шо то в мене таке є. Раз зробили
томографію, другий раз зробили томографію, потім ще щось, пішли ускладнення, прийшов
лікар. Лікар написав потрібно це, як воно називається. «Піди ше собі зроби томографію». Я
знаю, я хворий – я здоровий, я маю право за це (...). І прихожу до тої компанії, до страхівників,
і при чому так захожу з костилями, так захожу нормально, бо я з костилями ходив, і кажу:
«Бачте, мені треба зробити томографію на ногу». «Де скерування від лікаря?». «Мені треба, я
вот маю цей, ті я вже робив». «Мусить бути скерування від лікаря». Тобто, вона бачить, шо я
на костилях, шо мені треба від них направлення, шо вони мають мені підписати томографію.
Підпис ставиться, шо вони беруть на себе, я і так, я можу мати все, шо завгодно, шо до здоров’я
відноситься. Вона хотіла ше бачити, при чому ше та коза бачила, шо я з костилями. І мене вже
дістало, оце така несправедливість.
Н: В них просто порядок є. Це не Україна, шо тут можна сказати: «О, а можете …».
Порядок є за яким.
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Т: Не розумієш. Я проплачую, в мене нога, я на костилях. А там сидять хтозна хто, там
сидять ті бабульки. В мене є тут по ситуації. Вона – лікар, вона бачить. То я розвертаюсь, і
кажу: «Бажаю вам всього найкращого», гримаю за собою дверима. Перший в житті раз, я
гримнув дверима. Я поїхав вниз, зробив рентген, вона казала це треба рентген зробити, зробив
рентген, і попросив: «Мені треба для томографії, напишіть будь ласка, у висновку в рентгені,
шо до платного цього діагнозу потрібна томографія». Вона мені то зробила. Я пішов назад в
цю страхову лікарню, в цю страхову касу. Я от так підійшов до секретарки, до тої кози вже не
хотів іти, кажу: «Можна я от тут почекаю, просто тут підпис і просто скерування, десять
хвилин». Та мавпа навіть не виглядувала, вона то все підписала, і секретарка мені то все
принесла. Я подякував, і пішов зробив томографію. Проблєма в чому вся була, проблєма була
не в нозі, а проблєма була в хребту. А звідки це взнав? Поїхав додому, вдома жінка рентген
подивилася: «В тебе защемлений хребет. То, шо ти ходив на костилях, ти собі защемив».
Ходив до масажера, нога перестала боліти, на яку я робив томографію. Я думав, шо в мене там
якісь тріщина чи шо, а це від хребта все йшло. Ось і вся справедливість.
І: Дякую. Ще щось можете до дати до теми інтерв’ю, до цінностей, принципів, питань
соціальної справедливості, соціальної несправедливості?
Н: (….) Про то можна дуже довго говорити, можна проаналізувати повністю
суспільство, як воно тут живе, і шо для них є справедливість, несправедливість. Про то можна
говорити багато, але думаю ми досить так широко (….) питання.
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І: Доброго вечора! Мене звати Заремба Ганна. Ми у Відні. Сьогодні двадцять
перше вересня дві тисячі чотирнадцятого року, і я розмовляю з Іриною. Скажіть, будь
ласка,
які
ваші
теперішні
відчуття?
Ір: Зараз, підчас нашої розмови, так?
І: А які ще у вас спали на думку, як я задала запитання?
Ір: Вечір, осінь, затишок і трішки такої непередбачуваності щодо розмови.
І: Скажіть, будь ласка, які останні події вам запам’ятались?
Ір: Будь-які, з будь-якої сфери?
І: Так, останні події.
Ір: Дрібні, і навіть сьогоднішні? Щось важко починати. Можливо, розмова сьогоднішня
з моєю подружкою.
І: А чим? Чому саме ця подія вам зразу спала на думку?
Ір: Тому-що, я з нею говорила, отримала дуже гарні новини про неї. І тобто, тішуся за
неї, і мені це приємно було почути. Я така якась переповнена враженнями.
І: Які ваші очікування щодо майбутнього?
Ір: Щодо майбутнього, щодо навчання, хочеться завершити розпочате таке моє
навчання запізніле, тобто продовжити. Хочеться, якось себе так реалізувати. Також, з сім’єю
там, з дочками, донечка у нас є, тобто, що ми будем її гарно виховувати, вона буде гарно
розвиватися, рости. Якісь такі зараз, може, вона така дуже ще маленька, і в нас дуже-дуже
багато уваги, не уваги мається на увазі, дуже багато роздумів на ту тему.
І: Дякую вам. За яким життєвим принципом має жити людина?
Ір: Життєві принципи … Мені подобається, коли людина відкрита, коли людина
справедлива, коли людина, але це не принципи, комунікативна, це не є принцип. Якось не
переступати через себе (думає), щось зараз не можу.
І: Ви назвали такі принципи, як відкритість, справедливість і не переступати
через
себе.
Ір: Відкритість – можна закреслити це.
І: А чому воно не підходить, на вашу думку?
Ір: Чому не підходить, бо люди є різні. Тобто, в когось там вірою його життя
сформувалися риси характеру, щось повпливало, якісь події у його житті, і відповідно, не
кожна людина залишилась відкритою, якісь різні рівні довіри до людей. Тобто, це, як на мене,
це легше таким людям жити, але це необов’язковий принцип є.
І: А от інші, ви назвали справедливість і не переступати через себе. Чи живете ви
за цими принципами?
Ір: Думаю, що не завжди, що це непросто. Але, з одного боку, це непросто, а з іншого
боку, так простіше. Тому-що, якщо людина починає там заплутуватись в своїх.
І: А за якими життєвими принципами живете ви?
Ір: Зараз буду думати. Я якось відвикла від якось такої визначення там. Я намагаюсь
жити так, як я сказала, не переступати через себе. Цей принцип, також, може бути так, тобто,
за принципами, якби любові до ближнього, намагаюся ставити себе на місце свої з тим, з ким,
хто поруч зі мною. Це один із таких. Також, якщо щось мені не лежить душа, намагаюсь, тобто
буває, що там не можеш цього пояснити, але насправді, ти не можеш через щось перейти, чи
через якусь не йдеться про щось таке глобальне.
І:
Тобто
до
чого
не
лежить
душа,
переступаєте?
Ір: Тобто, я намагаюсь, взагал, все, що я роблю, чи з ким я спілкуюсь, в основі цього є завжди
те, що я роблю, я хочу зробити те, що я люблю. Робота моя – це, теж, якби мало бути провідним
пунктиком (усміхається), має лежати до душі ця робота. Коло спілкування, якби, теж, якби
такі люди є, які мені якогось такого спокою додають у житті. Є різні, звичайно, але я себе
люблю дружити, бути в середовищі людей, які, … зараз я вже заплуталась в своїх думках.
І: Ви сказали ті, що приносять спокій
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Ір: Мені якось то важливо, але то необов’язково. Є різні люди серед моїх знайомих.
Але, тобто, якась така чи робота, чи рід занять, чи спілкування, це все має бути, щоб воно
якимись такими, як пазликами складатися в якусь таку велику картину. Не намагаюся не собі
створювати проблем, ні людям.
І: Є щось додати ще до принципів?
Ір:
Не
знаю,
напевно
зараз
якось…
десь,
походу
згадаю.
І: Які цінності в людей навколо вас?
Ір: В мого оточення?
І: Так.
Ір: Це таке: справедливість, трудолюбство. В мене таке часто зустрічається.
І: Можливо ще щось?
Ір: Щодо дружби, в мене є багато там, небагато, але друзі, які придають цьому значення.
Зараз, зараз про, що я казала?
І: Про цінності.
Ір: Які цінності …
І: В людей навколо вас.
Ір: Я не знаю. Тобто, якщо вибірково, це такі, що об’єднує всіх людей, чи може бути,
наприклад, якісь там, хтось цінує дружбу, ідеалізовує там супер…
І: Не, якщо вони, я так розумію, що справедливість, трудолюбство, дружба
об’єднує. Є таке, що щось відрізняє, я так розумію?
Ір: Я маю на увазі, що це мусить бути в багатьох просто такі, основні, які об’єднують
це коло людей.
І: Що позначає людей навколо вас? Що для них є цінне? Справедливість, ви
назвали, трудолюбство, дружба.
Ір: Серед моїх друзі немає таких, які там матеріальні інтереси.
І: Духовне переважає.
Ір: Духовне переважає, так. І нема такої риси, як, наприклад, там «бачу ціль, не бачу
перешкод». От, це, теж, нема таких людей серед найближчих. Це люди, такі охочі до
спілкування, до такого якісного, можна сказати, спілкування (усміхається). Не там, хвалитись
якимись дрібничками, там, своїми. Напевно, люди духовні такі пріоритети.
І: Що є цінним особисто для вас?
Ір: Для мене, моє коло, яке оточує мене, цінне. В першу чергу, сім’я, родина. Якась
сентиментальна стаю дуже. То мені дуже так, можливо, те, що я зараз не живу в Україні, то
мені якісь там згадки про Карпати, звідки мій батько походить, чи якесь там село. То для мене,
щось дуже таке, щемливе. Перше, таке більш село, в мене викликає якісь такі більш особливі
почуття, там звідки дід, баба, прадід.
І: Можливо ще щось, що є цінним для вас?
Ір: Цінним ... я не знаю. Література – для мене є цінним, це теж напевно може бути.
Подорожі люблю.
І: Переходим далі. Якщо в процесі будете щось згадувати, то кажіть, бо ви щось
трошки боїтеся.
Ір: Добре-добре, бо я щось не знаю, може, не знаю чого (сміється).
І: Тут ваш досвід грає роль. Тобто, такі питання, просто, згадується дуже багато
під час таких інтерв’ю. Люди починають згадувати, і починають думати, ніби щоденно,
але щось ніколи не думаєш про таке. У мене таке питання: які ваші сьогоднішні
інтереси?
Ір:
Може
це
бути
чим
займаюсь,
чи
якесь
ширше?
І: Що цікавить вас зараз, інтереси.
Ір: Люблю читати. Вчу мову, і мені це цікаво, німецьку мову. Пишу щось собі трошки.
Не знаю, якісь дрібнички, там щодо побуту, чи це, напевно, неварто уваги.
І: Згадайте, будь ласка, несправедливий випадок.
Ір: Несправедливий …(думає). Щось таке в мому житті.
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І: Що перше, зараз згадаєте.
Ір: Не знаю, там, які подальші питання будуть, тобто, це якось будем розвивати
(сміється).
І: Можете подумати.
Ір: Щось мені таке, щоб говорити, не дуже згадується.
І: А приклад справедливого випадку?
Ір: Справедливого… Щось таке хвилююче справедливого чи просто?
І: От, що вам найперше про справедливий випадок, що ви можете найперше
згадати?
Ір: Щось в мене в домашніх умовах, всі випадки з життя забулися. Справедливий…
Насправді
(сміється).
Може
ви
якось?
І: Не можу.
Ір: Не, не можете.
І: Дивіться, давайте знову повернимось до несправедливого, тоді ми з нього
починали. Почнемо тоді так, що для вас є соціальна несправедливість?
Ір: Несправедливість – це …, тобто, коли в людини якась там своя правда, може не своя
правда, є якісь певні моменти, речі, які ти вважаєш, що це є правда. Не... Зараз. Для тебе – це
правда, а хтось це заперечує, чи поступає не так, як ти очікуєш чи до своїх там принципів,
твоєї справедливості. І тоді, це є, напевно, образливо, і вони вважають, якби воно є неправдою.
Тобто, воно є не неправдою, воно є несправедливістю стосовно тебе і твоєї ситуації. Робота,
до речі, згадалась колишня, стосовно несправедливого випадку. Це було багато випадків.
Коли, наприклад, як (…) казала, шо я там намагаюсь все, що я роблю, якусь частинку своєї
любові (…), якщо це вже зовсім. І всю свою роботу, я намагалась завжди виконувати
добросовісно, з любов’ю, все робити, що від мене залежить. І, коли я бачу, що керівник там,
можливого, його думка відрізняється, можливо, він має свою, але, коли це моя робота, моє те,
що я зробила, вона просто це забракує (сміється). Забракує через те, що їй здається, що я можу
це краще зробити. І вона знаходить якісь там недоліки в цій роботі, просить знову тратити
багато часу, все перероблятиі. І за кілька днів, можемо повернутися до початкового варіанту.
І: І це їй підходить?
Ір: Так-так. То багато нервів забирало, здоров’я (сміється). І це не було справедливим,
як на мене. Хоча, вона це робила якось несвідомо, але попивала нашої крові (сміється).
І: Щодо соціальної несправедливості, можливо, є ще якісь асоціації, що таке
соціальна несправедливість?
Ір: Що таке несправедливість? … Це, коли там для тебе – це біле, а говорять, що це –
чорне (…), чи сіре. Несправедливість … (думає). Коли хтось насаджує свої якісь поняття,
принципи, як єдиноправильні, твої якось…
І: Переходим до соціальної справедливості?
Ір: Переходим (сміється).
І: Згадався приклад справедливого випадку?
Ір: Щось не дуже про це думала. Зараз-зараз.
І: Можна так знов поговорити, що для вас соціальна справедливість?
Ір: Давайте, може воно якось так більше.
І: Окей.
Ір: Справедливість – це ніби, коли людина (думає), це відповідно, як якась розплата
відповідно за твою якусь певну поведінку, і це може бути якась нагорода. Може бути навпаки,
там хтось на тебе образився. Тобто, реакція на якусь, тобто заслужена реакція на твою
поведінку. Несправедливість, ніж образливо, коли там близька людина на мене образилась.
Тобто, тут теж в кожного вийшла своя правда. Я собі знаю, що я не хотіла її образити, а вона
якби собі це побачила під іншим кутом, і образилась, і не зовсім готова вислухати була. І це
теж якась така, як для мене, це було образливо і несправедливо з її боку. Певно з її, це
виглядало все зовсім по-іншому. Якщо може там якось конкретніше треба. Не треба,
нормальний?
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І: Ні, гарний приклад.
Ір: Ні, просто було якийсь момент, я не могла дальше їй, якби. Ми не досить близькі
люди, знайомі, але не настільки близькі, така коротка дистанція, що я могла їй дуже деталі
якісь пояснювати. Я їй, відповідно, це якось загально, а вона це може якось відчувала, не
зрозуміла, не хотіла того зрозуміти, хотіла… Я не дуже люблю зайвих запитань, коли, тобто є
люди, які можуть більше лізти в душу, це грубо кажучи, (сміється), а якщо це якесь дальше
коло знайомих, нехай і близьких знайомих, тобто я не всіх люблю допускати десь глибоко в
душу. Якщо людина це не розуміє, тоді не знаю, шкода якось.
І: Щодо соціальної справедливості, щось ще згадалося?
Ір: Принципів чи якусь ситуацію? Чи будь-чого?
І: І то, і то. Або, що для вас соціальна справедливість або випадок.
Ір: Давайте, випадок якийсь, ще подумаю. Не, давайте, може далі, якщо це можливо.
І: Не, можна далі, але ми маємо повернутися потім до цього питання. Якщо не
згадаєте, то не згадаєте. Ви розписали свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні приклади
соціальної справедливості або несправедливості?
Ір: Приклади справедливості (сміється), не знаю. Якщо ми домовлялись з чоловіком,
що сьогодні він з дитиною, а я вчуся, а чоловік – там з дитиною. Тут були моменти, як
справедливості, і несправедливості.
І: А чому?
Ір: Ми домовились, він це робив, але це робив не в повному обсязі якби того хотілось
(сміється). Але то таке, не зі зла. Тобто, можна це було десь в загальному винести, ми ж
домовлялись.
І: Та-та, я зрозуміла. Я просто занотовую, щоб потім було легше аналізувати.
Ір: Якщо якось такої мікроскопічної несправедливості, тобто воно якоїсь образи не
викликає, чи якогось обурення дуже великого. Але просто, не дуже дозволяли мені повчитися.
І: Як досягти соціальної справедливості?
Ір: Може, несправедливість. Може, це я зараз забагато сказала (сміється). Може, з його,
несправедливість з могу боку. Може, він старався, а я вже так.
І: З вами так цікаво говорити. Так, в процесі упускаєте ідею, потім ще думаєте,
думаєте і так розгортаєте її.
Ір: Не, я щось навпаки, думаю, що в мене якийсь такий потік (сміється) якийсь, що я за
півгодини подумаю, що: «О, я цього не сказала. Це було насправді важливіше». Яке у вас було
питання?
І: Як досягти соціальної справедливості?
Ір: Як досягти справедливості (думає), – я не знаю. Думаю, що це дуже важко
(усміхається).
І: А чому?
Ір: Бо це якісь такі абстрактні поняття. Всі ми – різні, в кожного свої больові пороги чи
як. Є люди більш чутливіші до всього, раниміші є люди, менш раниміші, якісь такі грубші. І
відповідно, для перших – це там кожний другий може бути несправедливим, що для інших –
зовсім простіше світ сприймається. Як досягти (думає)? Щось не маю поняття. Просто, може…
Давайте, може, ви продовжіть запитання…, уточніть, може, щоб я точніше.
І: Чи я правильно зрозуміла, як така, вона – утопія, в той час, як несправедливість
– реальна.
Ір: Не, чого
І: Чи, все-таки, це більше індивідуальне?
Ір: Це більше індивідуальне.
І: Для когось може бути більше тої несправедливості, для когось –менше, або
навпаки.
Ір: І хтось вбачає там, дійсно, за день кожен, не знаю, кілька разів в день,
несправедливість ту бачить, а хтось, там, – не зациклюється на якихось там порівняно
дрібничках.Тобто, як досягти справедливості, я не знаю. Якщо б це можна було записати,
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тобто, якщо є якісь заповіді там якісь певні, але тоді треба було б, щоб люди знали всі, не знаю,
на це закриваєте очі на це, я не знаю. Це не можна, напевно, я не знаю, я вважаю, що це якось
– неможливо. Щоб для всіх була однакова справедливість.
І: І до випадку справедливого, чи щось згадалось?
Ір: Доречі, там смертна кара. Для когось – справедливо цю людину покарати смертю,
а для інших – це справедливо покарати, але не смертю, а там, якісь (…). Тобто, це теж, напевно
якби в кого хтось більш жорстокіший, можна казати. А з іншого боку, може, не знаю, може,
для іншого – це менший злочин, десь так, може. Яке там питання було ще?
І: Про випадок соціальної справедливості.
Ір: Випадок справедливості. Я щось не … не йдуть якісь конкретні приклади.
І: А щодо соціальної справедливості, крім того, що розплата за нашу поведінку,
або нагорода, або покарання?
Ір: З самого визначення, що таке покарання?
І: Та-та.
Ір: Не знаю, чи я родумую (…), чи це, чи не це.
І: Ви кажіть, які ідеї приходять.
Ір :Справедливість. Тобто, через, шо, я казала, не можна переступити, теж, в тому дусі.
І: Ні, до справедливості не казали. Можете уточнити?
Ір: Зараз-зараз. Сама собі складу, що я мала на увазі. Не, напевно, що я щось запуталась,
не можу більше.
І: Тобто, по соціальній справедливості немає більше, що сказати?
Ір: Наразі, немає. Ні, до визначення. Но, от я собі буду думати. Чи це вже кінець?
І: Так.
Ір: Опитування, чи?
І: Загалом, але якщо у вас є, що додати щось до принципів, цінностей, соціальної
справедливості.
Ір: Добре, бо я думала, шо може це собі таке, знаєте, дуже багато запитань. А це у вас
таке.
І: Чи є у вас, загалом, щось додати до теми інтерв’ю?
Ір: Зараз подумаю, секундочку. А це не те? Чи це те запитання?
І: Це те. Я просто трошки по-іншому його ставлю.
Ір: Давайте, я не буду підглядати у ваші нотатки. Не знаю (сміється).
І: Та, можете, то тільки я слухаю.
Ір: А можна щось, тоді, наприклад, вам щось дописати.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні тридцяте липня дві тисячі
чотирнадцятого року. Ми між Україною (Львовом) та Іспанією (біля Барселони). Я
розмовляю з Таньою. Скажи, будь ласка, як ти себе відчуваєш в теперішніх умовах і
ситуації?
Т: Взагалі-то, добре. Єдине, чого мені бракує, то знайти якусь постійну роботу, шоб
мати там, не знаю, якісь гроші, якісь заняття. А в принципі, краще, ніж я думала.
І: А що ти думала? Що очікувала?
Т: Мої такі погані очікування були пов’язані з тим першим роком. Насправді, я ж
другий закінчую тут, але там питання мови, може проблеми такої соціалізації тут, в
суспільство. Думала, що буде набагато гірше, але так, як мене тут прийняли добре, і я
старалася ходити всюди, куди можна ходити, брати участь у всьому, в чому можна було брати
участь, то наразі почуваю себе досить впевнено і досить комфортно.
І: Дякую. Скажи, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити людина?
Т: Життєвими принципами: справедливість, в мене таке трохи загострене почуття
справедливості, і в тому плані мені тут комфортніше, бо тут не треба весь час дуже пильно
стежити, аби тебе не підвели, не надурили і таке. Має бути справедливою, чесною, слухатися
себе, а не когось там іншого, а не чогось там іншого, і я знаю, намагатися бути щасливою.
Кожен, в чому себе знаходить, в тому і має бути. Не засуджувати інших, хто йде трохи по
іншій дорозі.От, так десь.
І: Дякую. Зараз я допишу, бо я тут паралельно занотовую.
Т: Добре.
І: Ти сказала, шо людина має жити за такими принципами: справедливість,
чесність, слухати себе, внутрішні якісь відчуття, почуватися щасливою в тому, що
робиш і не засуджувати інших. Чи живеш ти за такими принципами?
Т: Я намагаюся. Стосовно справедливості, намагаюся, чесності – так само. Хоча, кожна
людина, напевно, дуже суб’єктивна у цій темі, свою чесність і свою справедливість. Так
намагаюся шукати свого щастя, теж, якоюсь мірою, так виходить робити те, чого дійсно
хотілося робити. Не слухати інших, а себе. Так, життя в Іспанії, в європейській країні, воно
трохи сприяє, шо стереотипи вже не такі страшні і сильні, і можна слухати себе.
І: Тобто, чи я правильно зрозуміла, шо в Іспанії, все-таки, більше умов, шоб
дотримуватися принципів цих, про які ти сказала?
Т: Власне моїх, так. Наприклад, справедливості. Саме таке дрібне, я не кажу, шо тут
немає несправедливості чи немає чогось там взагалі, але ти з тим не стикаєшся в
повсякденному житті, такої якоїсь побутової несправедливості тут немає, тут якось набагато
легше тобі бути справедливим, і очікувати від інших. Як сказав якось мій чоловік, ми приїхали
до Львова, він каже: «Ти, як тільки приїжджаєш в Україну, зразу якоюсь такою підозріливою
стаєш, всіх якось, в чомусь дуже обережною». Так треба, бо інакше тебе в кожному магазині,
в кожній касі на вокзалі, в кожному туалеті платному, тебе намагаються надурити. Тому, тут
в цьому плані легше. Якшо є корупція, то на якихось таких рівнях, шо тебе безпосередньо не
зачіпає, хоча ясно, що тебе стосується теж, але на вищих таких.
І: Зрозуміло. Дякую. Які цінності в людей навколо тебе?
Т: Тобто, які цінності в іспанців, я маю сказати?
І: Людей навколо тебе.
Т: Вони, наразі, в мене такі є. Я знаю, які цінності, якісь такі схожі до моїх. Всі хочуть
жити добре, доброго життя досягають більш-менш (…). Я бачу чесно, я не знаю, які цінності.
І: А які цінності в тебе? Тоді почнемо з того, якщо ти сказала, шо схожі цінності з
твоїми.
Т: Я, взагалі-то, апелювала до чого я там раніше, про шо я там раніше говорила?
І: Що до принципів?
Т: Принципів, та, я трохи з тим. Вони, в принципі, перегукуються, я не знаю, цінності
життя, любов, стосунки, саморозвиток, так би я сказала. Тут всі, наприклад, дуже важливе
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місце займають друзі, наприклад, там кудись, і то може у них такі соціальні стосунки є
цінністю. Дуже, до речі, тут набагато більше якогось родина, родинні цінності чи шо. Тобто,
всі там, наприклад, така традиція, шо кожної неділі йдуть діти вже з своїми сім’ями, діти
можуть бути старші, або навіть старенькі вже діти, вони йдуть, наприклад, на обід до своїх
батьків, і у батьківську хату, хоча, вони переважно там не живуть у батьківській хаті, коли
одружуються вже, але вони всі туди йдуть. То якось так цікаво, то якось, не знаю, то якось
гарно, то ніби твоя родина, ви не бачитись кожного дня, але кожного тижня ви збираєтесь в
тій хаті всі разом, і шось там, шо з дитинства було твоє, воно до тебе якось повертається. В
тому принципі, так. В Україні, може, хтось так і робить, але, в принципі, такої, на загал, у нас
немає, щоб іти обідати. Та, мама ще для мене буде готувати. Тут – ні. Кожна мама знає, шо до
неї мають прийти діти, і всьо, то не проблема, то якось щастя таке якесь. То, я думаю, родина
та, тут всі якось, тут навіть старші чоловіки, наприклад, старші тридцять- сорок років, вони
там навіть, може, по телевізору дивишся якісь програми, їх питаються: «Хто там для тебе
авторитет?», чи ше шось, то він не скаже: «Жінка». Він скаже, швидше за все, «Мама»,
наприклад. Або, шо вони про батьків так, в мого чоловіка, наприклад, старші батьки, і він їх
не соромиться, то нормально, шо він їх не соромиться. Вони такі дивакуваті трошки, вони
такого віку, як моя бабця була, недавно померла, і дуже мені нагадують, але він їх не
соромиться, він щасливий з ними (сміється). Де, хто би соромився, мамі, тату – вісімдесят
років. В них якось не всьо нормально. Він – навпаки, старається кудись їх взяти ше.
І: Супер. Які твої теперішні інтереси?
Т: Іноземні мови. Інтереси якісь такі пізнавальні, туристичні. Тобто, якщо в мене
раніше не було особливо до інших країн, бо я там не могла і думати про них, то зараз в мене є
інтереси, шо відбувається в інших країнах. Тому-шо, час від часу, ми можемо поїхати туди до
якихось культур. Іспанська культура мене цікавить, історія, звичайно, мене цікавить набагато
більше, чим там раніше, назагал, з іншими. Сімейні цінності, сімейні стереотипи тутешні, діти
маленькі, хоча в нас не має дітей, починає довкола з’являтися, то племінники, то похресники
і таке. Саморозвиток і робота, робота, робота, робота.
І: (…), ти на початку, коли ми говорили про принципи, згадала про
справедливість. А тепер я хочу тебе запитатися, попросити тебе, щоб ти згадала приклад
несправедливого випадку.
Т: Зі мною особисто?
І: Шо найперше згадається. Було б добре, шоб особисто з тобою, але насправді, шо
перше в голову прийде.
Т: У мене був такий якійсь, такий плямовий випадок, який я згадую найпершим. Бо
мене дуже дратує, коли я прихожу в магазин, а мені продають неякісну продукцію. Я завжди
йду повертати (...), намагаюсь, але я сильно не нервую… Я носила брекети вже десь досить, я
знаю скільки, мені вже було двадцять з чимось років, і то в Турці я ще жила. І на самих
початках, то дуже болить, і не можеш нічого їсти, крім йогуртів питних. Я для себе вибрала
таку їжу – питний йогурт, бо його не треба було мені жувати, ні десь там доставати з поміж
тих брекетів. І я пам’ятаю, то було дуже холодно, зимовий день, я поверталася з роботи,
зайшла в магазин, купила той питний йогурт. Прийшла додому, відкриваю його, і він –
зіпсутий. Я не дивилася на дату виготовлення, я раніше ніколи не дивилася, але видно було,
що на пляшці навкруг того горлишка, він був такий вже, чуть як сир, вже зроблений. Тоді я
подивилась на дату, він був майже, як місяць зіпсутий. Незважаючи на те, шо було страшенно
холодно, я вдягнулася ще раз, пішла дуже зла. Я стою в магазині, мені там почали пояснювати:
«Я не знала, то не моя зміна». Я кажу: «Як ви можете таке продавати, тож купують дітям. Вже
місяць, як вже протерміновано». Мене то розозлило, я написала статтю. А власник того
магазину – депутат нашої міської ради, но як то часто буває. Раніше, мені якось всеодно було
до нього, але я написала статтю не називаючи його, але називаючи магазин, всі добре знали.
Він ще під маркою «Еколан» продавався. Мені у Львові «Еколан» асоціювався з гарною такою,
там місцем, де можна пляцків поїсти таке. І після тої статті, то було якраз зимою, десь перед
Новим роком, я йшла на роботу, мене той чоловік зустрів, і просто виматюкав так нагло-нагло
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на вулиці. А я настільки, я взагалі не люблю, коли біля мене матюкаються, і не звикла, шо мене
матюкають (сміється). Я настільки була в шоці, шо я не знала, шо робити, і він сказав: «Ти ж
мене знаєш. Ти ж могла до мене підійти! Нашо ці статейки пишеш?». А я кажу: «А чого я маю
до вас підходити? Я ж прийшла в магазин, а не до вас?». І після того, він мене там сильно
налякав, я переживала з нервами, то се. Я написала іншу статтю, вже називаючи його, шо
такий-то такий депутат, замість того, аби попросити вибачення, чи сказати, шо: «Я більше так
не буду», взяв і обматюкав мене. Люди були такі раді, мене підтримували десь там тихенько,
хтось там підходив казав. Але, в принципі, мені від того легше не було, тому-шо, я в той
магазин до сьоднішнього дня не захожу. Але якось мені того коштувало дуже багато нервів, і
я то дуже-дуже сильно, то запам’ятала. А навіть є таке, написала заяву в міліцію за те, що він
мене принизив публічно там на вулиці. А він вже зі мною не контактував. Просто, замість того,
шоб, прийшов в газету, і там з редактором, шоб не публікував ту мою другу статтю. Там шось,
там пробував на свій лад викрутити. Але таке було, я завжди згадую найперше.
І: З чим тобі асоціюється соціальна несправедливість?
Т: Насправді, коли говорять про несправедливість, я, найперше, думаю про ту, таку
побутову несправедливість. Хоча, (…) поняття набагато ширше, але те, що ми стикаємося
кожного дня, коли там їдем в поліклініку, коли там люди розповідають, скільки вони
заплатили за роди, за апендицит, я не знаю за ще щось там. От, та, така несправедливість в
магазинах, з тими довідками біганина, хто там землю виробляє. Якраз, коли я працювала на
радіо, з тим часто стикалася з таким. Я до тепер не наважилася, ніхто з мої сім’ї приватизувати
землю, бо через всі ці такі розмови. І найперше таке мені, з побутової несправедливості.
І: Можливо ще якісь асоціації?
Т: Потім, корупція така в загальних масштабах, через яку багата країна живе дуже
бідно. Там, наприклад, і вступ до вузів, зараз вже з зовнішнім оцінюванням, не знаю як там,
може, воно вже справедливіше відбувається, але таке. Коли проходиш певні етапи в своєму
житті, то тобі болить найбільше той етап, який ти проходиш там. Вступала в університет – тото тоді було. А ще пам’ятаю, я закінчила школу з золотою медаллю, взагалі, була така хороша
дівчинка, хороша учениця. Зараз, уже усвідомлюють, шо йти вчитися в ВУЗ, то вже не так
важливо, хтось там тратить п’ять років, а хтось – там може навчитися в технікумі чи училищі,
чи сам чогось або заочно. Но, для мене було тоді, як так, дівчинка з золотою медаллю, і не
піде на стаціонар. Це якийсь тоді такий міф, коли закінчуєш школу – навчання в ВУЗі. В моїх
батьків не було грошей, шоб там мене відправити на стаціонар, навіть, якби я вчилась на
державному, аж до того, шо мама мені сказала: «Звідки я тобі буду ті сумки кожного тижня
пакувати?». Мої батьки – такі непробивні, взагалі-то. Може, якісь пробивні, шось би
придумали, сказали: «Сама буду голодувати, але ти дитино йди вчися», але то таке. І тоже,
таке я думала, шо то страшенно несправедливо, як так типу, ти гарно вчишся, там ти хочеш,
бачиш себе на тій журналістиці на стаціонарі, а треба йти на заочне. А потім, то вже якось
сприймала нормально, вже на якомусь там курсі, вже працювала, мала свої гроші, вже забула,
шо таке в мами просити. І, все-таки, надавалося набагато більше досвіду на роботі, ніж в, не
знаю, може, в університеті теж би теорій, якихось там знань, би набралась цікавих, але.
І: А чи можеш згадати приклад справедливого випадку?
Т: Справедливого випаду.
І: Так.
Т: (сміється) Справедливого випадку, я не знаю. Справедливі, так не замічаються,
напевно, кожного разу, коли мені там ставили зарах або хорошу оцінку, то було справедливо.
Або навіть, не знаю. Просто, справедливі, якось не помічаєш. Справедливі, то ніби все
нормально, а коли вже несправедливі, то шось таке, зараз, якщо чесно, не можу конкретно
сказати. Бачиш, як це важко, дійсно.
І: А з чим тоді тобі асоціюється соціальна справедливість?
Т: Справедливість мені асоціюється з рівноправністю. Не знаю, з тим, шо людина може,
залежно від своїх можливостей, маю на увазі, не фінансових, а своїх задатків тих, шо вона має
від природи, від освіти, здобути роботу, здобути освіту на конкурсних засадах. Може вільно
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вибрати свою половинку, може виховувати своїх дітей так, як вона хоче, може вчити ту
історію, яку вона хоче, наприклад. Цікаве питання ти мені задаєш.
І: Ти розписувала свій вчорашній день, так детально, гарно.
Т: Просто, він не був би такий гарний, якби я його не порозписувала (сміється).
І: Ти його зараз десь перед собою маєш, чи ти пам’ятаєш про, що ти писала?
Т: Я, напевно, буду пам’ятати, якщо там не буде до якихось деталей дрібних.
І: Чи були вчора приклади соціальної справедливості чи соціальної не
справедливості?
Т: Вчора?
І: Та.
Т: Справедливо, справедливо, то якось так важко зі справедливістю. Вчора все було
нормально зі справедливістю (усміхається).
І: Зі справедливістю – нормально.
Т: Несправедливістю. Добре, я вважала, шо то несправедливість, але в тому ніхто не
винен (…) ( проблеми з зв’язком ), і сиділа цілий день дома, тому-шо мали мені принести два
замовлення. Одне замовлення принесли, а інше – не принесли. Я вважала, шо це
несправедливо, шо я маю сидіти цілий день вдома аби мені принесли то замовлення, але то
таке-то. Що там ще несправедливо? Вчора я ж допомагала тій дівчинці шукати якийсь там
готель, вони хочуть біля моря і всьо, шо я шукаю якесь таке дороге. І я подивилася, дійсно,
готель там, одна ніч коштує шось сто з чимось євро, хоча, то містечко таке маленьке,
туристичне, але маленьке, і воно просто там біля моря. І я думала, шо то несправедливо. Я їй
написала: «Краще б ти вже Барселону поїхала за ті гроші». То так само за відстанню, і я думаю,
як одна ніч може коштувати такі гроші, тож не якийсь там бозна-який готель, шоб коштувати
такі гроші. Просто, він зараз і біля моря. От, я подумала, шо то несправедливо.
І: Дякую. І у мене ще таке питання, як, на твою думку, можна досягти соціальної
справедливості?
Т: Дуже просто! Треба, щоб кожен відчував свою власну, персональну відповідальність
за те, що він робить, говорить. І кожен собі сам і іншим був справедливий, і все. Я якось вже
про то думала, шо треба робити. Кожен, від чиновника, від мене, від тебе до чиновника якогось
там, і тоді все буде добре. Просто, знаєш, хтось думає: «Ага, в мене вкрали, і я маю вкрасти.
Це буде справедливо тоді».
І: Дякую. (…), чи є в тебе ще щось додати до теми інтерв’ю, до питань цінностей,
соціальної справедливості, несправедливості, життєвих принципів?
Т: Не, напевно, вже і так багато сказала. Треба задумуватися над тим, шо з тобою
гарного і справедливого відбувається, бо, бачь, я нічого не можу сказати (сміється). То так
завжди, погане будеш зарікатись цілий день, про хороше – говорити «упс». Шось всьо так було
нормально. Якось так.
І: В мене по питаннях інтерв’ю вже все, дякую.
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І: Доброго дня. Сьогодні восьме травня дві тисячі чотирнадцятого року. Я в
Поджіо Міртето (Італія), і розмовляю з Тетяною. Скажіть, будь ласка, за якими
життєвими принципами мають жити люди?
Т: Я чи люди всі?
І: Люди.
Т: Може, справді, запитання іншим, бо я не зрозуміла.
І: Добре, почнемо пояснювати. Може, навіть, від іншого. Шо важливо особисто
для вас, коли ви спілкуєтесь з людьми, чим ви керуєтесь?
Т: Я не думаю про то, я говорю і всьо.
І: От, ви кажете, ви говорите, то чесність, чи от як?
Т: Я говорю з людьми то, шо думаю, говорю, но думаю, воно виходить саме. Не то, шо
думаю, шо казати, як ставитися (…).
І: І відкритість?
Т: Та.
І: А от ця чесність, відкритість, вона цінується людьми?
Т: Не всі.
І: Не всіма?
Т: Не всі люди цінують то.
І: А важливо мати ці цінності?
Т: Важливо.
І: А от люди, які навколо вас, чи можете ви сказати, шо вони чесні, відкриті?
Т: Не всі. Кожен має різний характер, так, шо залежить від кого.
І: А якби ви могли охарактеризувати тих людей навколо вас? Які в них риси
характеру?
Т: Є і багато інших. Є, шо думають тільки про себе, тільки про гроші. Є, які люди, шо
думають…
І: Важко класифікувати, дуже різні люди?
Т: Та, і багато інших людей.
І: Тобто, можна так сказати, що люди, які навколо вас, можуть цілком
відрізнятися від вас за тими життєвими принципами, якими живуть?
Т: Та.
І: А чи вам складно з ними спілкуватися? От, ви кажете, для вас чесність,
відкритість, для вас то важливо?
Т: А я багато говорю. Говорю багато-багато, так, шо мене не цікавить чи людина
нервова, чи їй погано день пройшов, чи то я говорю всьо. Потім, мене не цікавить, чи вона
мені відповість пагано, чи вона мені недобре.
І: Тобто, неважливо, не впливає воно ніяк на стосунки. А що є цінним в людей
навколо вас? Ви так щось схоже згадати про те, що є такі, що думають про себе, є такі
що думають про гроші.
Т: Є, так.
І: А що є ше цінним для них?
Т: Які ше інші люди є.
І: Які цінності в них?
Т: Ціності? Не знаю.
І: Чим вони керують, що їм цікаво в житті?
Т: Тут, в Італії, багато людей, що можуть тільки робити, робити, робити, не думають
про сім’ю, вони не думають робити дітей, не думають про, думають тільки про роботу, жінки.
І:То про чоловіків, ви маєте на увазі, чи то жінки думають про роботу?
Т: Не, більше жінки думають тільки про роботу. Не думають дуже за сім’ю, пізно
думають
за
сім’ю.
І: А то ви маєте на увазі жінки в загалом, чи ви про Україну говорите, чи загалом?
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Т: Не-не, жінки тута, в Італії, то, шо я бачу. Вони думають більше про роботу, зробити
собі кар’єру, а не про то, шо треба робити сім’ю, дітей, внуків (…).
І: Але їм, власне, цікаво кар’єру зробити, самореалізуватись чи гроші заробити?
Т: Думаю, шо кар’єра. Більше кар’єра, ніж (…). Потім, шо є гроші, є гроші.
І: А шо є цінним для вас?
Т: Для мене?
І:Так.
Т: Окей, гроші допомагають. Для мене гроші допомагають – не є головне,
допомагають. Я хочу мати сім’ю, я маю хлопця п’ять років з ним є тут, живу. Не думаю про
гроші, думаю про то, шо хочу з ним жити, хочу мати хату з ним і таке. Не думаю про, шо інше.
Мене не цікавить про, шо люди говорять інші, тому-шо, тут, як село, всі про всьо знають, так
шо мене не цікавить. Я роблю, шо хочу і говорю, шо хочу.
І: Прекрасно. Тобто, думка інших людей стосовно вас …
Т: Мене не цікавить.
І: Але ви абсолютно впевнені в тому, шо ви робите?
Т: Я – та.
І:Тобто, зараз ваші усі зусилля спрямовані, можна сказати, на сім’ю, на стосунки?
Т: Друзів. Для мене є велике слово «друзі». Має бути, має мати значення, не таке во
«привіт-привіт» (…). Я маю подругу, якщо я для неї можу зробити всьо.
І: Чи є ше шось додати щодо цінностей? Ваших цінностей, або цінностей в людей
навколо вас?
Т: Цінності. Повага.
І: Повага. А повага до інших чи самоповага?
Т: Не, до інших. Тіпа, як я роблю хочу, не означає, шо я роблю, маю робити, шо ти
кажеш мені. Поваги для мене, а потім, я дам поваги тобі.
І: Взаємоповага, я так здогадуюсь.
Т: Як тяжко.
І: Взаємоповага, чи відчувається вона в стосунках, ваших стосунках з людьми?
Т: Що?
І: Чи відчуваєте взаємоповагу від людей які
Т: Не завжди. Рідко.
І: А стараєтесь ви поважати інших?
Т: Завжди.
І: Скажіть, будь ласка, що для вас є соціальна справедливість?
Т: Окей. В якому смислі? В житті?
І: Як хочете.То говоріть все, що є на думці. Зараз будем уточнювати.
Справедливість, на англійській, – justice, може шось подібне на італійській.
Т: Справедливість. Багато всього, не знати звідки починати.
І:Так, як є, говоріть. Будем уточняти.
Т: Окей (сміється). Мені не подобається, шо є люди які роблять на (…)
І: Тут?
Т: Та, тута. В тридцять років вже мати пенсію. Я маю двадцять років, і пенсію візьму в
вісімдесят років, то не є справедливість для мене. Багато чого не йде. Шо інше, не знаю. Не
знаю, шо казати.
І: Якийсь випадок. От, ви назвали, шо закони якісь (…) про пенсію, не є
справедливими. А чи ше якийсь випадок соціальної справедливості чи
несправедливості? Можете назвати?
Т: Є, хіба, в мами вночі хотіли вкрасти машину.
І: От звідси?
Т: Та, от тут, за дверима. І ніц ніхто не зробив. Тільки в хаті його тримають, шо він не
може виходить. То не є справедливість.
І: Кого тримають?
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Т: Той, шо хтів вкрасти мамину машину, приїхала поліція.
І: Вони сказали, домашній арешт?
Т: Та, правильно. То для мене не є справедливістю, то не є правильним. Тут багато є,
шо вбивають, їх тримають тільки в хаті. Ніхто нічьо не робить. То не є справедливість.
І: Знову ж таки, законодавство.
Т: Так.
І: (…) ви назвали це по несправедливості. Можете шось згадати про соціальну
справедливість? .. Може, на думку там і несправедливість, шо згадається?
Т: (говорить італійською ) маленькі речі, шо за них казати.
І:А які це маленькі речі? Можна брати такий рівень, шо держава, закон якійсь,
навіть в стосунках може. Шось таке, про ці маленькі речі, які ви згадали, це цікаво.
Т: Не знаю. Справедливість, що почали робити дорогу там, (…) роблять дороги – то
добре, окей. І, шо інше.
І: А чи особисто ви стикаєтесь з соціальною справедливістю частіше чи з
несправедливістю?
Т: Я – та.
І: Бо дорога, не тільки ви стикаєтесь. А особисто з вами, чи було шось таке
справедливе чи несправедливе? Хтось шось сказав, не то зробив, не так сталося. Чи
навпаки, дуже добре шось зробив.
Т: Маленькі речі. Вчора я бачила в нас є там одна жінка мала квіти. Я кажу: «О, квіти,
які гарні. І на другий день, чоловік мені її приніс квіти. То файно було. Не знаю, чи то
підходить.
І: Підходить.
Т: І таке. Потім, на день жінки один.
І: А тут святкують восьмого березня так само?
Т: Та.
І: Цікаво.
Т: Один чоловік мені приніс квіти, вазонок, маленький вазонок для мене. Тому-шо, ми
завжди говорим тако, і то було файно. Не думала, шо він мені міг принести вазонок. Потім, не
знаю.
І: А чи можна говорити, тоді, ці такі сюрпризи, ось такі подарунки, це якась така
щирість і турбота? Чи можна сказати, шо соціальна справедливість – це щирість і
турбота? Чи є тут справедливість для вас ?
Т: Та, а чьо – ні? То є наш клієнт, він приходить завжди, говорим, святкуєм. Казав, шо
побачив квіти, і він хтів купити (…). Думаю, шо нема ніц в цьому поганого.
І: От, я не знаю, поки-шо, так виходить, шо для вас ваша думка важлива. Покишо, так виходить, шо справедливість, про яку ми тільки-що говорили, несправедливість,
завжди більше прикладів є.
Т: Для мене, да. Я тільки бачу погане.
І: То зазвичай, легше шось несправедливе знайти, бо справедливе ми не так
відмічаємо, не так заглиблюється, мені здається. А от ця справедливість, про квіти, як
ви сказали, чи справедливість ми можемо очікувати більше від близьких людей, таких
знайомих чи від всіх? Від кого можна очікувати оці прояви справедливості?
Т: Більше від близьких. Не думаю, шо якийсь один (…), бачиш, раз на тиждень може
тобі подарувати. Так-шо, думаю, шо… Якшо мій хлопець подарив мені квіти, я скажу: «О,
файно», тому-шо, п’ять років уже. Якщо один клієнт подарує тобі квіти, то там трошки станеш
такою, не знаю як це сказати по-українськи
І: Приємність, якась несподіваність.
Т: Та, несподівано (говорить італійською).
І: Тобто, воно, по суті, от такі речі, вони більше проявляється не кожен день, якось
так десь може вилетіти звідкись, невідомо звідки? А якщо повертатись до того, що не
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кожен день, от ви розписали трохи сьогоднішній день. Чи були сьогодні якісь приклади
соціальної справедливості чи несправедливості?
Т: Як я вернулася зі школи, школи водіння, зустрів один клієнт мій, той, шо приходить
до нас. Я кажу : «(...), підвези мене додому». Я йому казала, шо йшла зі школи. Він казав:
«Давай, їдь ти, там тоже є трошки (…)». Я тебе два рази бачила, а ти кажеш «їдь», і мені дав
їхати машиною там трошки була така.
І: І це справедливо?
Т: Та, я лишилася так трошки.
І: Тоді, чи можна говорити, шо справедливість – це довіра? Він довірив вам
машину.
Т: Він довірив мені машину, так.
І: А чи є ше шось додати про цінності, соціальну справедливість,
несправедливість, може шось з’явилось на думці, згадалось?
Т: Нині?
І: Не, загалом.
Т: (говорить італійською ). Справедливість … Несправедливість, шо у нас сусід, ми
перше були всі разом, всі сусіди завжди вечеряли, іграли завжди в карти. Потім взнали, шо він
говорить за плічми. І то було несправедливість, то було дуже погано.
І: Це, по суті, те, що ми попередньо говорили. Справедливість, як щирість, а це як
нещирість, виходить. Ще є щось додати?
Т: Я не знаю.
І: Я спробую підсумувати те, що ви говорили. По суті, чи я правильно зрозуміла,
справедливість – це ось ця довіра, щирість, потім, турбота. Тоді, як несправедливість –
це ось ця нещирість і законодавство. Нещирість – це в стосунках таких між людьми, і на
такому державному рівні несправедливість.
Т: Та.
І: Ще дуже гарно підкреслили, шо не факт шо з цією справедливістю можна
стикатись кожен день, шо справедливість – це як шось несподіване про, шо ми говорили.
Завжди дивуєшся, та, бо як ви і сказали, несправедливість швидше замітиш (…)
Т: Окей.
І: Дуже дякую.
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І: Доброго ранку! Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні восьме травня дві тисячі
чотирнадцятого року. І я беру інтерв’ю в Ярослава в Поджіо Міртето (Італія). Ярославе,
скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити людина?
Я: Має мати роботу, фаміль.
І: А що ви маєте на увазі, власне, під фаміль?
Я: Або мати жінку, або фамілі, як тато і мама (…)
І: В сім’ї, ви маєте на увазі?
Я: Та.
І:Чи правильно я зрозуміла, сім’я – це дуже важливо для людини?
Я: Правильно.
І: І сім’я, як батьки, або сім’я, як дружина і діти свої. Це, ви сказали, шо для
людини важливо. І за якими життєвими принципами живете ви?
Я: Я зараз принципів не маю зовсім.
І:А чому так?
Я: Робота – з роботи, лягаю спати і все.
І: Але, всерівно, чимось керуєтесь, коли спілкуєтесь з людьми?
Я: Так, мені дуже подобається музика.
І: А довго музикою займаєтесь?
Я: Від шести рік.
І: Дві тисячі …
Я: Не-не, коли мав шість років.
І: Це давно вже дуже. Тобто, основне, ви більше зосереджені на музиці, на роботі?
Я: На музиці, на роботі (…)
І: А маєте якийсь план щодо?
Я: Так, хочу вдома, вже почав робити студію записів. Хочу писати пісні і робити
концерти. Я вже їжджу на серпень, бо там роблю концерти.
І: А де то організовують?
Я: Біля Тернополя.
І: А, то в Україні.
Я: Так-так.
І: А то буде фестиваль якийсь?
Я: Так, на день незалежності робиться фестиваль.
І: Тоді в мене наступне запитання, що є цінним для людей навколо вас?
Я: Цінним …
І: Важливим.
Я: Хто важливий для мене?
І :Не-не, для людей. Для вас – ще буде окремо. Люди навколо вас, ваше оточення,
що їм важливо, цінно?
Я: Такі питання, не знаю, навіть, як відповісти. Щастя.
І: А як вони мають прийти до того щастя? Для них щастя, то шо?
Я: То, шо я сказав перше: сім’я або фамілія, жити нормально.
І: Жити нормально, то ви маєте на увазі, матеріальне забезпечення. Просто, от тут
важливо саме, що для кого щастя. Для когось щастя – три машини і хата
трьохповерхова, для когось щастя – подорожувати по світу. Мені цікаво, люди навколо
вас чим керуються, щоб бути щасливими?
Я: Зараз, мати нормальну роботу, друзі нормальні, не знаю.
І: А для вас особисто, що важливо? Що є цінним?
Я: Для мене, зараз, є цінним сім’я.
І: Сім’я. Сім’я, в плані, ваші батьки чи створення сім’ї?
Я: Не, зараз батьки, а потім вже буде видно.
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І: А ви попередньо говорили про музику. Ви дуже багато зусиль закладаєте туди, і
дуже цікаво, чи музика є для вас цікава? Ця справа, яку ви дуже любите?
Я: Подобається мені.
І:Тобто ви можете сказати, шо то є цінним?
Я :Так, я хотів сказати, шо не кожному приходить.
І: Так. Чи є ше шось додати до питань цінностей? Скажіть тоді, будь ласка, що для
вас є соціальна справедливість?
Я: Не знаю.
І: Може, на прикладі справедливий випадок якийсь згадаєте ? Що це був приклад
реально, так було справедливо.
Я: В загальному?
І: Як хочте. Шо перше в голову спало, справедливий випадок. Якшо вам буде
легше, можем піти від протилежного, шо таке для вас соціальна несправедливість?
Я: То, шо зараз в нас на Україні.
І: А конкретніше? Просто, в Україні робиться багато шо вже півроку. Що мається
на увазі?
Я: Виїжали на заробітки, заробляти.
І: Це приклад соціальної несправедливості?
Я: В загальному, люди виїжають. Бо в нас, можливо, жити навіть ліпше.
І: А яким чином? Припустим, от ви кажете, могли б жити, несправедлива
ситуація, люди виїжають, бо живуть погано. Могли б жити краще, по суті, почала б
з’являтися. Справедливість, а якби вони могли жити краще? Яким чином оцю
справедливість винайти?
Я: Могло би бути більше роботи, менші ціни, вибрати президента нормального і
починати помаленьку шось робити.
І: А чи стикалися, ми зараз загально так оглянули ситуацію в Україні
несправедливість, а чи стикаєтесь ви з несправедливістю? Відносно вас, наприклад.
Я: Не знаю. Дуже тяжкі питання. Не маю відповіді.
І: Тобто, в вашому особистому житті все відбувається таким чином, як має бути?
Нічого би не хотілося змінити?
Я: Я би хотів змінити. Поїхати …
І: Куди поїхати?
Я: Вернутися додому.
І: Дуже спішите?
Я: Не. Вернутися додому, зробити нормальну хату, знайти якусь роботу або відкрити
шось своє, дістати жінку, одружитися і жити собі нормально.
І: А чи можете оце саме, шо назвали, наприклад, відкрити свою справу, створити
свою сім’ю, от тут реалізувати це все?
Я: Ні. Мені не подобається в Італії.
І: А чому не подобається?
Я: Тут, в Італії, добре, щоб відпочити. А так жити, робота з роботи.
І: Тобто, робота займає дуже багато часу?
Я: Так робота. Друзів немає в Італії.
І: Чи є в вас ше шось додати по цінностях, що для вас важливо, по питаннях
соціальної справедливості, несправедливості відносно вас, відносно інших людей? На
разі, дуже дякую.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні сьоме травня дві тисячі
чотирнадцятого року, і я говорю з Юлею. І моє перше запитання це: «Як ви вважаєте, за
якими життєвими принципами мають жити люди»?
Ю: Файне запитання. Життєвими принципами, так?
І:Так.
Ю: Треба перекладача.
І: Може ви так роз’ясните, а я підкажу слово.
Ю: Почекай, я подумаю по-італійськи, а потім тобі скажу (просить допомоги, щоб
переклали).
І: Я не розумію.
Ю: За якими життєвими принципами має людина?
І: Які цінності мають бути в людині?
Ю: Я думаю, що саме перше, людина повинна любити себе, бо як не людина не любить
себе – не любить нікого, кого має близького.
І: Але ця любов, як має проявлятися? Любити себе і зовнішньо, і внутрішньо?
Ю: Сама з собою, бо я мала такий період, шо я не любила себе, і мене все нервувало,
злило, як люди відповідали. Як не живеш сама з собою добре, не живеш ні з ким.
І: Тобто, по суті, ти користуєшся цим принципом? Якщо ти будеш себе любити…
Ю :Зараз, так.
І: А які зміни помітила, коли почала тим користуватися?
Ю: Відношення до інакших людей, сонячна стаєш.
І: От, це ми зараз поговорили не так про цінність, а про відношення. А от, які
цінності для людей важливі? Що важливо для людей, які навколо тебе?
Ю: Які навколо мене?
І:Так. От, шо їм треба? Чим вони керуються, коли шось роблять, які у них
цінності?
Ю: За якими принципами має жити людина?
І: Не, то ми вже поговорили. А зараз про цінності.
Ю: А, цінність.
І: На англійській – це «value». Щось схоже на італійській, просто чула, цінність.
Ю: value…
І: Давай може так почнемо, шо для тебе є цінність?
Ю: Сім’я. Я маю двадцять три роки і замітила, шо тут, в Італії, дівчина в двадцять ше
навіть не думає про сім’ю. Я, тоже, – не, але для мене.
І: А тобі, в якому контексті: мама, сестра чи сім’я, твоя сім’я, створення власної?
Ю: Навіть моя сім’я. Зараз дівчата навіть не думають про то. Я маю подружку двадцять
дев’ять років. Вона ще ходить на дискотеку, вона навіть не близько до того. Я не кажу, шо
вони погано роблять. В нас, на Україні, дуже скоро роблять сім’ї, потім, дуже часто,
розпадаються.
І: Тобто, в тебе так виходить, в мене то питання було, шо є цінним навколо тебе.
Що ше є цінним для людей, які навколо тебе?
Ю: Тут, в Італії, веселитися і жити для себе. Вони не думають про когось. Вони думають
про себе, шоб добре поїсти, десь піти, поїхати на канікули. А в нас на Україні – зовсім інакше.
Я бачу, моя баба для когось, ніж для себе, ніколи не думає. Тут зовсім наоборот.
І: Скажи, будь ласка, шо для тебе є соціальна справедливість?
Ю: Справедливість?
І: Може, якимось прикладом можеш показати, шо є соціальна справедливість?
Ю: Справедливості дуже мало на світі, я думаю.
І: А чому?
Ю: Є люди, шо мають те, шо не заслуговують, а хтось заслуговує – і немає нічого.
І: То залежить від тих людей, чи то якісь такі об’єктивні обставини?
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Ю: Навіть не думаю, шо залежить від людини. Наприклад, мама дванадцять років
робить, робить, робить, і ніколи не може собі сказати: «Піду (…)», нічьо не робить, шоб жити
спокійно, завжди шось мусить думати. А є люди, шо з народження, і навіть не цінують того.
І: Чи можеш ти конкретний приклад соціальної справедливості назвати?
Ю: Тута, в Італії?
І: Необов’язково. Або можна протилежне: такий випадок конкретний соціальної
несправедливості.
Ю: Якби ти мені подавала питання по-італійськи, мені було б набагато легше.
І: Може бути. Відповідати хоча б на італійській можна було. Можеш, хоча б, так
фразами. Я попробую якось зрозуміти.
Ю: Несправедливість ... (запитує мами).
І: А чи стикаєшся ти з цією соціальною справедливістю чи несправедливістю в
щоденному житті?
Ю: В щоденному житті …
І: Навіть можеш використовувати цю табличку, яку ми розписали. Це, наприклад,
твій сьогоднішній день. Приблизно однакові (…), шось міняється, шось не міняється, але
приблизно такий графік. Чи було шось справедливе чи несправедливе?
Ю: Справедливо.
І: По відношенню тут, і робота, і хобі якісь, чим ти там займаєшся з друзями, існує
соціальна справедливість?
Ю: Та, існує. Чого ж не існує?
І: На прикладі вам шось згадалося?
Ю: Я ніколи так не відчуваю (…), прийняли.
І: (...) ти комфорно почуваєшся, шо ти цю соціальну справедливість відчуваєш, є
рівність (…)?
Ю: Є. Існує.
І: Чи маєш шось додати до соціальної справедливості, несправедливості,
цінностей? Нема?
Ю: Дуже важко висловитись.
І: Я бачу. Якшо будеш мати, шо додати, то завтра. Але дуже дякую.
Ю: Добре, я ше подумаю.
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І: Доброго вечора ще раз всім! Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні поговоримо
про цінності українських мігрантів. Сьогодні 10 травня 2014 року, і ми в Римі. І перше,
що я хотіла вас запитатися, скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами
живуть люди, які навколо вас?
Р: Італійці, як на мене, живуть сьогоднішнім днем, думають про гроші. І єдине, що мені
в них подобається, це те, що вони дуже сімейні люди. В плані, що вони дбають про сім’ю.
І: А люди, які навколо вас, це тільки італійці?
Р: До недавнього часу, в мене були тільки італійці.
І: В кого ще які думки?
Р2: Однозначно люди, які живуть навколо мене зараз, чи італійці, чи українці. В любому
випадку, не йдуть дуже далеко, власне, у своїх планах і програмах. Всеодно, живуть, може,
не сьогоднішнім днем, але цим тижнем, однозначно. І всі говорять про те, от, що живемо
тільки від понеділка до п’ятниці, від першого до тридцять першого, але якихось таких… Ну,
у всіх ця проблема є, всі це визнають, але так, щоб глобально дивитись, це яка там цінність
життя кожного, що я за своє життя можу зробити, який слід залишу, то такого наразі немає у
колі людей, в якому я кручуся.
І: А от ви кажете, що глобально вони не розглядають поки своє життя, але
питання ще стоїть в тому, чим вони керуються навіть на цей короткий термін. Що для
них є важливим? Було сказано, що сім’я важливо, своє его важливо, а ще що?
Р: З тими українцями, з якими я спілкуюся, важливо дозаробити, і щоби вижили всі.
Вот, це те, що я зараз бачу стосовно українців. Стосовно італійців, знову ж таки, вижити. І
після того, – дозаробити. Наразі, так воно у всіх планах.
І:
А
чому
зараз
така
ситуація?
Р: В Україні через зрозумілі причини. В Італії, тому-що, вони серйозно стурбовані
кризою, і вони серйозно її відчувають. На їхню думку, це криза, вони не знають, що буває
гірше, вони ще в нас не були. І вони, направду, тим стурбовані, їм здається, що це, не кінець
світу, але близько. Тому-що, є багато людей, які йдуть з життя, тому-що в них серйозні
фінансові проблеми. Вони тим живуть зараз. Реально.
І: Дякую.
Р2: Для мене ця криза, є штучно створена, розвіяна дуже багато в інформаційному
плані. Тому-що, кризи в нас були завжди, проблеми з роботою у нас були завжди, як на мене.
Такі проблеми, як зараз, завжди були. Двадцять років тому, я приїхала і мені сказали, що нема
роботи.
І: От скажіть, будь ласка, ви назвали деякі речі, принципи, які важливі для людей,
які навколо вас. Якими життєвими принципами керуєтеся ви особисто?
Р: В любій ситуації – залишатися людиною. Я по собі бачу, щоб мені не зробили, я не
можу тримати зла на людину. Я б хотіла, щоб люди були всі такі, як я. Тому-що, забували
зразу, і старалися зробити все для того, щоб покращити ситуацію з людиною.
Р3: Класно тобі. Мені би так (сміх).
Р: Цей принцип, я зрозуміла недавно. Тому-що, спілкуючись з людиною, з якою я живу,
італієць, я зрозуміла, що нервуватися, викидати свою злість на інших – нічого не змінить. Я
стараюся зрозуміти спочатку, бути спокійнішою, і набагато легше пережити. Так, це часто
треба перебороти себе, щоб зрозуміти інших. Перш, ніж говорити, я збираюся слухати.
І:
Дякую.
А
ви,
що
можете
сказати?
Р4: Ну, я живу за таким принципом, так само, з недавніх часів: дотримувати слова, в
першу чергу, поважати людей, які оточують тебе і відчувати повагу, так само, до них. Дуже
хотілося би, щоб наші люди, все ж таки, зрозуміли, що їм потрібно в цьому житті, і які є перші
пункти для виконання для кожної людини. Якщо кожна людина буде сидіти на своєму місці, і
виконувати свою роботу, то, що вона може робити, – кожна людина може багато чого зробити.
Просто, є деякі нюанси, що хтось хоче, а хтось не хоче, хтось може, а хтось не може. Але
максимально використовувати свої сили в правильному руслі в житті.
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І:
Дякую.
Пані
Віра,
хочете
щось
додати?
Р5: Я б сказала, що я живу за принципом «не зроби зла ближньому». Але з іншого боку,
усвідомлюю, що довкола багато, можна сказати, акул, котрі чатують, щоби перешкодити тобі.
Ти усвідомлюєш, що все-таки, ти трохи наївний, і ця дитинська душа ніяк не може
подорослішати, і себе якось трохи більше, трохи по-іншому, поставити. Хоча, не можна вже
по-іншому ставити, тому-що, з одного боку, це я, а з другого боку, є багато інших факторів,
які впливають, і ти не можеш на них вплинути. Так, що ти повинен, так якби, змиритися, томущо, там ти майже ніяк не можеш вплинути, щоб вони змінилися.
І:
Дякую.
Пані
Таня?
Р: Ви знаєте, останні події в Україні, напевне, змінили нас багатьох, і змінили наші думки
взагалі і про світ, про людей, про все інше. Так, що після всіх тих подій в Україні, якось
починаєш дивитися на речі по-іншому, сприймати світ по-іншому, дізнались, відкрились нові
люди і з хорошої сторони, із негативної сторони, скажімо, яких раніше не знали. Мені здається,
в перш чергу, між людьми повинно панувати взаєморозуміння і любов, тому-що, тільки любов
може подолати такі, скажімо, біополе таке, щоб воно було не негативне, а позитивне. То воно
розряджає якось ту ситуацію. Так само з тими людьми, які є негативні: можна вплинути з
доброї сторони, можна щось трошечки змінити. Так, що, нажаль, є дуже багато людей, таких
з негативними впливами, які є серед нас, які ми не знали раніше, але вони, нажаль, є.
Р: Я, слухаючи її, Наталю, могла б додати, що я по суті тут перебуваю, тут, дуже багато
часу, і можна сказати, не відчуваю себе загально інтегрованою в цьому суспільстві. І весь цей
період провела, як одноосібний спосіб життя, не маючи дуже багато друзів, тому-що, час від
часу, я, так, якби губила друзів або ж вони відсіювалися. А останнім часом, ще не знаю, – дуже
добре, готувалися до цієї подій в Україні, згуртували певну кількість людей тут, і все-таки,
відчуваєш якесь тепло і надієшся, що, все-таки, віднайдеш якусь, можна сказати, образно,
родину так якби, тому-що, по суті, в мене тут нема української сім’ї, нема родичів українських
тут.
І:
Дякую.
Пані
Тетяна,
хочете
щось
додати?
Р: Стосовно принципів, я стараюся жити, але воно вже, як виходить. Однозначно,
стараюся змінити вже, що зараз мені не подобається. Нажаль чи на щастя, мені багато чого не
подобається, але намагаюся не стояти десь в стороні, і казати: «Отут дещо не працює». Хоч, в
до гонку, те, що воно не працює, і давайте щось з тим робити. Це то, що намагаюся
переслідувати, звичайно,часто там щось не виходить, не получається щось, але я розумію –
моря не вичерпаєш, але можна, принаймі, дуже постаратися, і вже для себе багато води
назбирати, за морем. Всеодно, якусь роботу можна проводити, і найперше, як для результату,
а по-друге, і для самого процесу цієї роботи. Тобто, незавжди так виховує певна мета, як
процес самої роботи. Тому-що, мета може по ходу роботи змінитися, але власне, сам процес
той гартує людину.
І: Дякую. А скажіть, будь ласка, що є цінним для людей, які навколо вас?
Р: Довіра. Взагалі, можливість міжособистісних зв’язків, контакти і можливість того,
що тебе людина зрозуміє. Я, по своєму характеру, є дуже важка людина, мені важко
пояснювати, що я думаю, і мені недивно, що хтось мене не розуміє. От, якщо люди на мене
дивляться, і мене розуміють, то це прекрасно. Якщо вони мене не розуміють, то вже з ними
складно.
І:
Щось,
хтось
додати,
що
цінне
для
людей
навколо
вас?
Р: На мою думку, важливе в суспільстві, яке зараз знаходиться навколо нас, нажаль, в
Італії, нажаль, в тому розумінні, що бути дома, щоб вони завжди мали до кого звернутися.
Багато людей приїхало сюди самі, і не мають того плеча опору, на яке можна опертися завжди,
і обговорити якісь негативні чи добрі дні, добрі подій, які оточують людей. Тому, на мою
думку, хотілося б, в першу чергу, щоб люди трошки були і активнішими, і якби, групувалися
разом, допомагали одне одному і реагували завжди на якісь крики допомоги.
Р2:
Підтримка,
взаємовиручка,
щось
такого.
Р5: Так, тому-що, до тих подій, які зараз на Україні, нажаль, не було такого активного,
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активної участі української громади в Італії. Українці пробудилися з Майданом.
Р2: Стала Україна, і пробудилися українці.
І:
Що
ще
додати
по
цінностях?
Р: Я можу сказати, що, по суті, якщо говорити про цінності, так, як я перед тим казала,
що я не спілкуюся з багатьма людьми, але те оточення, переважно італійське, яке зі мною, і
тому я, можливо, ізолююся, тому-що, все-таки, бачу, що матеріальне перевищує духовне. І,
всеодно, ти йдеш вперед, ти повинен усвідомлювати, що ти не можеш наблизитися, дозволити
підійти людині занадто близько, тому-що ти бачиш, що це людина, все-таки, далека від тебе, і
ти шукаєш щось іншого, можливо, так якби, щоб духовні цінності переважали. І оце я з цією
групою. Це складає багато надій.
І: Дякую. А що є цінним особисто для вас?
Р: Людські відносини. Найціннішим є життя. До того часу, як почалося все в
Україні, я думала там плани, хата, вчитися якось, сім’я, одяг. Коли сталося все на Україні, я
зрозуміла, що мені нічого не треба з того всього. Єдине, що мені подобається, що я знайшла
українську сім’ю тут, крім того, що я маю маму тут, і мені це настільки подобається. На жаль,
це сталося по тій причині, що сталося в Україні. Я так, якби зрозуміла інші цінності в житті є,
крім тих, за якими я гналася до того. То все було матеріальне, і затвердження за ті 15 років,
що я в Італії я зрозуміла, що це все було для того, як Віра каже, щоб ти не чув себе
інтегрованим. Тому-що, ти постійно мусиш їм доказати, що ти є хтось, людина, що ти така
сама, як вони, що ти маєш свої думки і почуття, що українець – це не є щось принизливе, що
емігрант – це не є щось принизливе. І на кожному кроці це доказувати. І нікому не докажеш.
Цінності помінялися.
І:
А
ще,
що
цінне
для
вас?
Р: Для мене особисто цінна якась там внутрішня гармонія і душевний спокій. Але це
залежить завжди від оточення і від того, що робиш, як робиш, з ким і так далі. Наразі, в мому
житті так склалося, що я тікала звідкись для душевного спокою. Наприклад, з України втекла,
власне, щоб в якийсь момент здобути той душевний спокій, десь інакше. Я буду дуже
сподіватися, старатися, робити все-таки так, щоби до нього можна було йти, а не втікати за
рамки, про що йдеться. Йдеться про якийсь внутрішній стан, але він, знову ж таки, залежить
від певних обставин, від людей, середовища.
І: Чи є ще в когось додати щось до цієї теми?
Р: Здоров’я, життя.
Р5: Життя – це головне.
Р: Діти, здоров’я, життя. Гармонія.
Р: Ще раз діти, діти і діти.
І: До цінностей. Якщо щось згадаєте, можемо повернутися в будь-який час. Тепер
я хотіла запитатися, чи можете ви назвати якийсь несправедливий випадок?
Р5:Можу.
Р:
Агресія
Росії.
Р5: Навіть, судячи по тому, що відбувається в Італії, то українці тут дуже мало мають
прав. Завжди їх якось стараються поставити на то місце, на яке вони хочуть нас поставити. А
судячи по тому, як ми робимо зараз маніфестації в Італії, і ми беремо дозвіл на маніфестацію,
все, як має бути, нам диктують, навіть, можна сказати, квадратні метри, де ми маємо стояти.
Р: Навіть, мотив, чого ми туди прийшли. В нас дуже часто ця проблема. Вони нам
підказують:
«Ні-ні.
Ви
не
з
того
мотиву
туди
йдете».
Р5: А коли ми бачимо, що там протестуючі якісь антифашисти роблять італійцям,
несанкціоновано, без дозволів, і міліція всеодно стоїть і їх охороняє. Тобто, ти бачиш якраз
різницю між ними і собою. Хоча ти такий самий повноправний, повноправна людина.
Р: Майже повноправний емігрант.
Р: Я би сказала, що Італія – це, все-таки, суспільство, де вони ще не привикли до
присутності емігрантів, і вони ще не пройшли певні етапи співжиття з емігрантами. І все-таки,
хоча, ми говоримо весь час, що вони нерасисти, все-таки, є прихований расизм, і нема
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рівноваги між італійцями та іноземцями. Наприклад, такий приклад. Якщо подивитися, чи є
тут в Італії на якихось кращих посадах іноземці – дуже рідко. Дуже рідко, тому-що, переважно,
можна сказати, з одного боку, багато підприємств сімейного типу, то значить вони беруть
тільки своїх знайомих, а коли вже беруть іноземця, то або на важку роботу, і якщо
кваліфікованого – на кваліфіковану посаду, по-перше, вони тебе візьмуть, тому-що, в тебе
дійсно дуже великі здібності. І всеодно, тобі не надають рівних прав з італійцями. В тебе, от
такий приклад, що не дають контракт повноцінний, а по проекту, який не має ніяких інших
доплат, тільки, просто гола зарплата.
Р: Я би хотіла додати, Віра каже, що може вони там не є расисти, але мені здається, що
в них не виродилася ще просто імперська кров. В них завжди було, то була імперія, і то вони
тримаються того, в них було таке, скажімо, царство і в них ще не виродилася та кров і вони
відчувають себе такими. То, по-перше. По-друге, на рахунок несправедливості, більшість в
світі є несправедливості, на жаль. І керується та несправедливість, і хочеться, як то кажуть,
щоб те добро перебороло те зло. Але на жаль, воно так є, і більше є несправедливості, і більше
є такої занедбаності може самими людьми. Тому-що, як кажуть, зло породжує зло. І треба з
цим боротися.
Р3: Для італійців є два типи іноземців: іноземці, ті, що приїхали на роботу, їх називають
іноземці – стренієри. Це значить – ми, молдавани, філіппінці. І в них є ще інший тип іноземців.
Вони їх, правда, іноземцями не називають, вони їх не називають стренієри, вони їх так і
називають: американці, англічани. Їм ніколи не скажуть, що вони іноземці, вони ж американці.
Америка – це взагалі велика мрія для всіх італійців. Їм же ж, як після війни, як нав’язали оце,
культура американська, вони ж були зобов’язані підтримувати, от вони з тим і виросли. В них
американці – це не іноземці. Вони, ніби іноземці, але вони їх ніколи не назвуть тим страшним
словом – странієри.
Р: І є така етнічна ідентифікація їх.
Р4: Вони ділять іноземців на нищесортних і американців – вищого сорту, що мають всі
права, можливо, навіть чуть не Італія повинна западати перед ними. Тому-що, власне, самим
словом
«стренієри»,
вони
американців
ніколи
не
назвуть.
Р5: Тому-що, воно характеризує іноземця, але тут набуло такого зневажливого.
Р: Значить є або туристи, або стренієри, тобто ми. А випадок? Випадок, навіть сьогодні.
Я зайшла в автобус. Я зайшла, сіла біля водія. Автобус був пустий, тільки я сіла біля водія.
Автобус міжміський. І потім зайшло двоє негрів і водій каже: «Дістали вже ті негри». Я кажу:
«Що таке, що сталося?». «Вони квитка не пробили». Значить квиток пробивається, є хтось, хто
має абонемент місячний, а є хтось, хто має квиток. Відповідно, він заходить, то він має
пробивати той квиток, якщо він не має абонементу. «Я ж також не пробила. Ви ж мене не
спитали, чи я маю абонемент чи ні!». «Нє, ти – то таке». Може, він мене спочатку з італійкою
сплутав, може і не сплутав – того не знаю. «Але ти – то таке. А вони квитка не пробили». Кажу:
«Вибачте, але ж ви не знаєте чи я маю квиток чи ні». Це вже так.
Р5: Так само, я можу додати, що не всі італійці погані. Є багато добрих і поважних
людей, яких я поважаю. Навіть, приклад вчорашній, як я їхав в наше консульство і запитав, де
мені вийти, і дідок, старенький дідок років 80, а може і більше, тому-що, тут молодше
виглядають дідки, ніж в нас на Україні. Він мені пояснив, розказав, підійшов зі мною до поліції
муніципальної, запитався, де є моє консульство, і вони йому пояснили, бо він сказав, що я з
України. Так, як я не дуже добре розмовляю італійською мовою, він мені допоміг. Так само,
він допоміг якимось туристам, які так само мали вийти. Він з кінця автобуса прийшов, знайшов
людину, яка говорить по-англійськи, бо він не говорить
на англійській.
І: Хотіла б, щоб ми підсумували. Так, що ж, все-таки, соціальна несправедливість?
Основні ключові слова.
Р: Несправедливість – це, коли різне ставлення до різних категорій людей.
І:
Нерівність
по
суті.
Р: Так.
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Р2: З моєї сторони, несправедливість – це, напевно, коли є різна система цінностей, і
вона фактично, моя шкала порушується іншим. Тобто, я одну цінність ставлю вище другої, а
хтось інший її порушує. Тобто, я не можу знати робить він це навмисне чи ні, але він її
порушує. І це несправедливо по відношенню до мене.
І:
Ясно.
Дякую.
Ще
в
когось
якісь
думки?
Р: Коли людина претендує на іншу. Наприклад, я претендую на те, що я сама не виконую.
Я живу принципом, що спочатку я маю показати своїм прикладом, а потім маю від інших
вимагати, якщо вони того не роблять.
І: Дякую.
Р: Останній недобрий випадок, з того, що я пам’ятаю, (…) двох пап, коли ми вистояли
цілу ніч, коли мільйон людей, які висіли один на одному, коли запустили всіх людей, жінка –
каліка, то ми сварилися з ними. Всі казали: «Сідайте, а не лягайте, щоб більше людей зайшло
звідти, щоб більше людей вмістилося, і могли побачити». А вони такі, ніби думай про себе, і
роби своє. Так могли би ще зайти, подивитися, бо на одного лежачого могли зайти купа людей,
які сядуть, і буде більше можливостей. Людина, яка там прийшла, вона є набожна, ще й старша
людина. Мене це вразило, що вона старша людина, в неї така цінність, що інші не рахуються.
Вважаєш себе християнином, а думаєш тільки про себе. І там. Також, італійці: «Що ті
странієри понаїхали. Стільки поляків понаїхало». Хоча, там, на тій території, ми всі були
странієрами. Але вони, все-таки, вважають, що вони є хтось, а всі – понаїхали. Вони мали бути
в перших рядах до папи. Та сама жінка, що зрештою побачила, що ми українці, потім сказала:
«А ви, українці, взагалі, мовчіть! Тому-що, війна почнеться, і війна до нас так само дійде. Бо
через вас почнеться війна». То з тим, що якщо ви будете там тихенько мовчати, то в нас тут
війни не буде.
І: Так, тепер йдемо від протилежного, то, що ви хотіли. Справедливі випадки.
Р: Навіть сьогодні, італійці винесли нам каву, коли ми стояли на сонці пекучому на
маніфестації
нашій.
Дали
нам
безкоштовно.
Р:
Пригостили
нас.
Р: Потім, ми зайшли вже, він запитав там: «Чи була смачна кава?». І сказав, що це була
кава
проти
Путіна.
(сміх).
Р: Або ще на маніфестації мужчина розказував, що його мама зробила тут аналізи, і без
її дозволу, він не міг їх забрати і цей питає: «Ти за кого: за українців чи за Путіна? Я українець
чистий, тому я даю тобі без підпису мами». Це такі випадки на підтримку України показує, що
світ
не
без
добрих
людей.
Р5: Ні, є в кожній країні, є як негативні, так і добрі, порядні люди. По всіх не можна судити
цілу країну. Але, переважно, тут більшість проти тих «понаєхавших», странієрів і заїжджих
людей, які тут знаходяться і піднімають економіку Італії. Тому-що, працюють, тому-що, наш
народ працьовитий. Якщо спуститися в Італії чуть нижче, всі люди на городі працюють, в дуже
складних умовах. Хто не бачив, той навіть уявити собі не може, як вони там працюють, а
получають копійки. А все тому, що вони люблять свою роботу. Вони вирослі в полі, і там
працюють.
І: І ви сказали, що тут засоби масової інформації самі створили, можливо,
негативний імідж емігрантів, тому-що, переважно, не пишуть про емігрантів якісь
позитивні історії. А часто згадують в ЗМІ тільки, коли щось сталося, чи хтось щось вкрав
чи ще щось?
Р: Там якось було, то по іменах називали, кого румуни побили.
Р: Був період, що чуть не лінчували руминів тут, в Римі. Тому-що, були і насильства, які
тут робили румини. Єдине, що мене дуже болить, те, що італійці не мають пам’яті до своєї
історії. З чим я часто стикалася, що вони не пам’ятають, що в них три четвертих їхнього
населення, починаючи з першої хвилі міграції, виїхало. Вони цього не пам’ятають, і не хочуть
згадувати, що навіть в тій самій Італії, північ Італії, є вся з Сходу. Дякуємо Коламбіа кампанія,
що побудували нам Мілан. Вони так фактично викреслюють, не хочуть признавати, що вони
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є народ – емігрант. Вони на нас, можна казати,з’їжджаються. Того, я не розумію.
Р: Хоча, насправді, всі вони в Америку з’їжджають.
Р: І ще, хотіла додати, що от історична пам'ять вже напевно близька. А я хотіла сказати
про ту далеку, що вони часто, ніби підкреслюють, що вони там італійці чи римляни, а не
пам’ятають, що вони, по суті, так якби мішаний народ. Також, були і війни, і міграції, так, що
вони
не
є.
Як
вони
кажуть:
«Чистоплотна
нація».
І: Але, повертаючись до справедливих випадків. Що ще можете назвати?
Р5: Як справедливий випадок, в мене є знайома, кума мого..., хрестили ми разом мого
брата сина. Вона – дівчинка з України, з села, така роботяга, туда- сюда. Вона працювала на
фісес з бабою і дідом. Бабця була на візку ,дід не вставав, і вона їх доглядала. Десь почався
пожар, і коли він почався, вона їх двох винесла на руках з хати. І коли почали вже по телевізорі,
а ми тоді, на той час, у нас ще не було документів при собі, ми прийшли робити документи.
Там прийшли люди серйозні, тому-що, вона спасла життя двом людям, там її дуже сильно
підняли на такий рівень, що ми пройшли свентуру, і тут оказується, що дівчатам з траси легше
зробити пермессо-документи, ніж тим людям, що зробили добро. Тобто, не було ніяких ні
законів, ні санаторіїв ,щоб можна було це зробити. І вони так-от нам пояснили, що така
ситуація, що їм можна зробити без проблем, якщо вони прийдуть і скажуть, що вони закінчили
свою діяльність. А от таким, як ти, нам треба куча паперів зробити. Але вроді зробив їй без
термінату, який не закінчується, і написали про неї в газеті, і інтерв’ю брали.
Р: Справедливий випадок, що мені тут подобається в Італії, з яким я стикалася. Всетаки, я вдячна Італії, що я, все-таки, тут живу на законних правах. І ще подобається, що тут є
фелфер, тобто санітарне забезпечення, дякуючи якому, ще живе моя мама.
І:
Чи
є
ще
щось
додати?
Р: Справедливі випадки, їх насправді набагато більше, ніж несправедливих. Їх ніхто
ніколи не вимірював, але ми постійно з ними стикаємося. Доки все працює, ти ж навіть цього
не помічаєш. А раз все працює, значить все справедливо. Лиш, коли щось ламається, не
спрацьовує, ми розуміємо це однозначно. Те, що стосується Італії, з моїм оточенням, то я
також перший раз була тільки в італійському оточенні. Те, що вони оцінюють, і те, що
говорила Віра, це є роздуте більше пресою, це негативне ставлення до іноземців, або тими
людьми, які мало мають відношення до іноземців. Тому-що, якщо піти фактично на рівень
відносин між роботодавцем, і тим, хто на нього працює, зазвичай, якщо це українці, у 80 % –
це дуже добрі відносини, насправді. Якщо стосується це українців. Дуже часто бувають,
власне, моменти з іншими націями, незалежно, які в них там звички в тої нації. До українців
дуже добре ставляться, в тому плані, що оцінюють їх освіту, і культуру, і здатність вивчити
швидко мову, і дуже нас хвалять. І їм взагалі дивно, як це такий відсоток людей з вищою
освітою, бо вони того не мають. В них набагато менший відсоток людей, які закінчили
університет. Їм, звичайно, і дуже шкода, що ті люди, які закінчили університет, підлогу миють,
але вони принаймі мають силу це оцінити. Не то, що тоді можна підлогу гірше мити (сміх),
але вони в стані це оцінити, і це справедливо так само. Але я кажу, важко казати якісь
справедливі випадки, тому-що в той момент, коли все працює, воно й навіть не дуже
зупиняєшся.
І: Дякую. Тепер про соціальну справедливість також підсумуємо, якісь такі
ключові
слова.
Що
для
вас
є
соціальна
справедливість?
Р: Любов до ближнього. Перше, ніж до себе, любов до ближнього.
Р5:
Завжди
поважати
людей,
які
тебе
оточують,
вірити.
Р:Любов
до
ближнього,
повага
і
віра.
І:
Ще
щось,
що
є
соціальна
справедливість?
Р:
Просто,
кожному
своє.
І:
Важлива
кожна
думка.
Р: Кожному своє. Кожен має мати і свій кусок роботи, і свої вигоди, і відповідальність за
власне
його…
Тобто,
справедливість
–
це….
Р: Тобто, ти оплачений, так якби, відповідно до своїх заслуг. То, що ти приклавзусиль…
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Р: Але кожне право тягне за собою і відповідальність, Тобто, того плану, що за кожен
кусок роботи, тобі дається якісь можливості, але і якась відповідальність.
І:
Ще
щось
додати
до
соціальної
справедливості?
Р: Кожен має то, на що заслуговує. Безперечно, все то, що стається в житті, є наслідком
попередніх твоїх дій і виборів, тобто вибору, який ти робив. Чи то має відношення …, навіть,
то саме познайомитися з людиною, чи сказати до неї «добрий день» чи ні. Тобто, кожна наша
дія має наслідок, то є твій вибір , що відбувається в твоєму житті.
Р: Хто зробив добро, то воно до тебе повернеться колись: як не сьогодні, то завтра, то
через рік. Те саме, коли ти зробив те зло, воно до тебе повернеться. Так, що робимо добро.
Творіть
добро.
І: Дякую. Ви вже сьогодні частково згадували сьогоднішній ваш день, що ви
описали. Можете порівняти ті таблички і згадати, чи було щось справедливе чи
несправедливе
сьогодні.
Р:
(сміх)
А
можна
я
утримаюсь?
Р5: В мене сьогодні була несправедливість в тому, що я приймав участь у маніфестації
під російською школою, де вчаться українські діти. Не тільки українські діти, де вчаться діти,
можна сказати, зі всього світу, тому-що, там і з Казахстану, Молдовії, зі всюди є. Голосували
проти політики в школі, тому-що для дітей політика, на нашу, на мою думку, в школах, в
шкільному віці, зокрема, перші, другі, треті класи – недоречно знати, хто такий дядя Путін, чи
ще там хтось. І коли ми прийшли на маніфестацію, нам навіть не дали біля школи провести
маніфестацію. Хоча дозвіл був! А нас відправили чуть не за кут, щоб нас ніхто не бачив.
Р: І я долучаюся до того такого гіркого осадку, який я сьогодні відчула. Який раз нам
навіть не дозволили роздавати. Тобто, в той момент Ірина підходила до тих маніфестантів,
підходила, підбіг міліціонер з таким переляком: «Куда ви йдете?!». І от листівки, які ми мали,
на яких просто роздруковано мету нашої маніфестації, він сказав залишити. Я йшла по
тротуару, то не дай Бог комусь віддати. Таке приниження, тобто бачити, що вони нас мають…
Р: Я сьогодні несправедливо заставила вас чекати. Мені дуже шкода. А, іще
несправедливо, що день такий короткий – 24 години, а я ще стільки всього маю
встигнути(сміх).
І: Дякую. І чи є ще у вас щось загалом додати: по цінностях, соціальній
справедливості, несправедливості, що ми сьогодні проговорили з вами?
Р: Я б хотіла, щоб всі жили за принципом: «Починай будувати з себе. Хочеш краще –
починай
з
себе».
І: Дякую. В когось ще є якісь думки? Бо, якщо ні, то…
Р: Багатьох людей дивує, що коли я заходжу, я кажу: «Добрий день», навіть до тих, кого
не знаю. А от, навіть, простий «добрий день» комусь міняє день. Вже, не кажучи, про якусь
добру дію. Я себе ловлю на думці, ні, мене італійці зловили на думці, що довший час я не
говорю «Я», говорю «Ми». І комусь важко зрозуміти, хто то. І тут, я знову ж таки, не розумію,
чому вони не розуміють, хто це ми (сміх). І тому, я кажу: «Починай будувати з нас».
І:
Дуже
дякую
вам
за
участь.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні двадцять третє липня дві
тисячі чотирнадцятого року. Ми в Римі, і я розмовляю з Роксоланою. Скажіть, будь
ласка, як ви зараз себе відчуваєте?
Р: Мабуть трошки замучена.
І: Наскільки ваше самовідчуття, емоції в певний момент впливають, є
взаємопов’язані з ситуацією навколишньою?
Р: Дуже сильно. Дуже сильно зовнішні фактори впливають на мене. Особливо, якщо
стосується рідних і небайдужих для мене людей.
І: Скажіть, будь ласка, за якими принципами повинна жити людина?
Р: Це досить складно відповісти, кожен має свої принципи. Це, також, залежить від
ситуації. Але я думаю, що бути людиною перш за все (…). Людяність – перш за все, а дальше
воно все само собою упорядкується.
І:Шо ви вкладаєте у поняття бути людяним?
Р: Людяність, мається на увазі, без наглості, без хамства (…), з розумінням поставитись
до будь-якої ситуації, спочатку зрозуміти ту чи іншу особу, не бути … Ми дуже часто
критикуємо людей, а самі не бачимо, що ми самі творимо. І перше, ніж критикувати, нам треба,
якщо не розібратися, то хочя би послухати дві сторони. Людяність, і також, другому, навіть,
інколи треба ділитися своїми можливостями з іншими людьми. Тобто, як я маю можливість
комусь допомогти, я зроблю може не в повному об’ємі, але якось допоможу. Не знаю, для мене
це, в принципі, людяність. Не відкидай ближнього твого (...), так.
І: Дякую. Ви сказали, шо, взагалі, принципи є дуже індивідуальними, не залежить
від ситуації, але основне бути людяним. Тепер мене цікавить, за якими життєвими
принципами живете ви?
Р: Це мабуть те, що я перечислила у вищесказаному. Мабуть, це мої принципи. Тобто,
старатись зрозуміти будь-кого, там ситуації, бути людяним в будь-якій ситуації, звичайно,
говорити про (…), не вбивай, не гріши, не кради, я думаю, однозначно, але все ще, та, загально.
Для мене моя (…), я от уникаю конфліктів дуже часто. І мабуть роблю все, навіть, не звертаю
лишній раз, шоб не створювати конфлікти, мабуть і це. Це складно сказати, мабуть, хто бачить
мене збоку, краще проаналізує мене, як людину.
І: Дякую (…). Скажіть, які цінності в людей навколо вас?
Р: Що ви підрозуміваєте під цінностями? Слово цінності.
І: Що є цінне для людей навколо вас? Важливе, цінне.
Р: Доброта (…). Вони є різні, оточуючі з різних країн, і з різним менталітетом, але їхня
єдина риса, яка мені подобається – це простота, доброта і намагання зрозуміти, нічого мабуть.
Відвертість. Відвертість – це є дуже рідкісна риса людей в наш час.
І: Що є цінним для вас?
Р: Для мене – відвертість, і яка б не була критика завжди (…), і яка б не була критика
завжди, то інколи потрібно, навіть, сприйняти критику (…). Але якщо людина невідверта, вона
(…) це все скаже.
І: Можливо ще щось?
Р: Доброта. Це важко, це все в комплексі. Практично, це все саме, всі риси характеру,
цінності, які мають (…). Я думаю кожен з нас шукає людину, яка більш-менш подібна до своїх
цінностей.
І: Які ваші теперішні інтереси?
Р: Інтереси, маєте на увазі, праця, чи як, не знаю, мета?
І: І то, і то може попадати в інтерес.
Р: Чи інтерес, як хобі?
І: Інтереси то, шо для вас зараз цікаве, важливе, чому ви приділяєте увагу?
Р: Трошки складно сказати (…). Тому-що, в наш час, я думаю, кожен свідомий
громадянин, говорю за Україну, так , відстежує події, які в нас щодня це не те що інтерес, це
свідомість, і зобов’язання, бути, знати, що твориться, як то кажуть, з добра не слідкуєш за
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новинами. Переживання, мабуть. Всі інтереси, які були першочерговими, мабуть, рік тому,
вони всі відійшли на останній план. Зараз, – це перш за все, мир, перш за все – діти. Люди,
насправді, ні чому невинні. І велика лють, спочатку. Я – людина миру, і в мене дуже страшна
лють на людей, які винні в цьому, і безпомічність. Люди, які на чужому горю будують свої
інтереси, – от на цьому лють велика. Інтересами, перш за все, – це, напевно, забезпечити
найкраще громадян України, всім необхідним. Тобто, може ви бачили, чули, шо нас, наша
спільність українська в Італії помагає військовим, і біженцям, і раненим. Хтось в тому
напрямку працює, хтось більше в інформативному, хтось, мабуть, шукає пояснювати,
наприклад, італійській спільноті, що це неправда, багато функцій бере на себе громадяни в
Італії. Це інтереси, це наші обов’язки, но, а в загальному, мабуть, я би хотіла продовжувати
вчитись, хотілося займатися своїми любимими справами, але це все, наразі, – на задній план.
Спочатку, це безпека наших людей, велике переживання. Кажуть, далеко не бачиш, але,
повірте, приймається більш болісніше, ніж дуже тяжко, скажем так.
І: (…) згадайте приклад несправедливого випадку.
Р: В моєму житті, чи в загальному?
І: А що перше спаде.
Р: В мене, зараз, несправедливий випадок пов'язаний з Україною. Несправедливим, для
мене, що людськими життями високопосадовці, чиновники бавляться. По-другому для мене
це не існує. Людина, яка закликає мир, веде людей на війну неозброєних, непідготовлених,
мало того, що непідготовлених, так ще й, як кажуть, палки в колеса ставити народу, – то
негарно. Це є несправедливість. Це є несправедливість, тому-що, в будь-якому випадку, все,
що сталось в Україні з двадцять першого листопада, особливо шістнадцятого січня – це є
інтереси декількох родин, декількох, на одній руці можна перерахувати, від якої страждає
народ.
І: Що для вас соціальна несправедливість?
Р: Що несправедливість? Мабуть приклад наведу (…). Якщо ти робиш одне діло, і це
зашкоджує іншій людині, або навколишньому середовищу – це є несправедливість.
Несправедливо, якщо ти своїми інтересами шкодиш іншим, несправедливо, коли, як кажуть,
ти в змаганнях з людиною чи (…), який не є рівня тобі. Це можна сказати, як змагання в спорті,
скажем так, мабуть примітивний приклад, але людині, якій біжить, а другій на велосипеді,
однозначно, тей, шо на велосипеді приїде швидше. Немає рівності, в тому плані, але хтось так
закомандував. Несправедливо, мабуть, те, що один має все, а другий – нічого. Однозначно, що
дуже багато залежить від самих персон. Несправедливо, що хто працює сорок років тяжко в
небезпечних умовах, і потім, кажуть, «на проєзвол судьби». Несправедливо, коли діти
лишають батьків на старості років, викидають з дому. Несправедливо, коли після всього,
батьки чують від дітей те, що вони не повинні чути, це дуже важко сказати. Несправедливість
– у кожному пункті, кожний фактор пунктів немає. Щодня ми стикаємся з несправедливість,
є більшою несправедливістю, а є з меншою. Є більш глобальна, а є, що до кожної речі, об’єкту
чи персони.
І: Згадайте тепер приклад справедливого випадку?
Р: Справедливий? Це важко. Мабуть, заклинена на одному, на одній ситуації, що
досить. Складно сказати, що справедливого було.
І: З чим у вас асоціюється соціальна справедливість? Що для вас соціальна
справедливість? Може почнемо з цього, шось згадається.
Р: Власне, це досить тяжко сказати, сказати, що це є рівноправ’я, це неправильно.
Сказати, що справедливість – когось хтось наказав, я не вважаю це справедливістю. Може, це
складно пояснити, справедливість (…) є нормальне життя і є несправедливість. Як
справедливість такої там, кажуть: «Вот, він там натворив шось, його там наказали, вот
восторжествувало», а справедливість для мене це не є, так це фактор, що він поніс покарання,
але не можу я поставити це наприклад, цей випадок до слова справедливості. Мабуть, скажем
так, що людина, яка працювала все життя на тій самій шахті, чи на якомусь заводові
металургійний чи цигольний завод, так, сорок років, в тяжких умовах, і їм надали справедливо
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надають допомогу, безплатне лікування, надають житло кому потрібно особливо, чи
афганцям, чи чорнобильцям, так, це є справедливість, це є правильно. Тому-що, люди
пропрацювали, і вони мають мати так звану премію, якщо це можна сказати. Хтось втрачає
життя, хтось, особливо, якщо ми говорим за дітей, якщо діти були або змушені залишитися
самі без батьків , фактор є такий що сироти так , чи вони якісь були насильницькі справи,
думаю, в тому випадку, я скажу, так, діти, особливо діти, жінки не так, якщо вони потерпіли
від насильництва, і винного покарають – це є справедливість. Для мене, це є справедливість,
але покарають жорстоко. Це для мене буде повна справедливість, нічого іншого. Якщо,
наприклад, сироти, багатодітні сім’ї, держава їх забезпечую, я завжди говорю в буквальному
плані, і надає повну підтримку, це буде правильно, оце правильно буде. Єдина
несправедливість може рахуватися те, що кожен будь-що робить правильно-неправильно,
обманює, говорить правду, рано чи пізно, все вийде наверх, вся правда, і кожен буде мати по
заслугах, це буде справедливо. Хтось, як то кажуть, премію, хтось – бублика, а хто – пряника.
І: А хто роздає ці бублики, пряники, кнути?
Р: Я вважаю, що це не має бути якась персона там. Це збіг обставин буває. Знаєте,
кажуть: «Бог покарав», в народі кажуть, або (…), збіг обставин, якщо влада, в плані дітей,
потерпілих афганців чи чорнобильців, чи інші гріпи людей, ті самі хворі чи інших людей, це
справедливість повинна робити влада, в такому плані правильно. Так само, як злочинців, брати
тих винуватців, це влада, ці ж самі люди, але шоб вони, як кажуть, люди самі собі роблять
справедливість, але, шоб вони, також, не перегнали палку, все в мірах адекватності: не
засильно, і не замало. Хоча, я за то, якщо дітей хтось, в будь-якому методі, знущався над дітьми
– їх жорстоко треба карати, наджорстоко. Так, як то кажуть, єдиний пункт, де я – немирна
людина.
І: Чи згадали приклад справедливого випадку?
Р: Як самого, по факту, – ні, мабуть, що ні. Справедливого, не.
І: Ви розписали свій вчорашній день. Чи були вчора приклади соціальної
справедливості чи несправедливості?
Р: Несправедливості, скажем так, до години двадцятої, було в мене нормальне життя.
Тобто, немає в житі пункт: «несправедливість велика» чи «справедливість», є нормальне
життя, в якому бачиш несправедливість. Тобто, в нормальному житті є прогалини і проблеми,
є, можливо, чуть-чуть щось не так, але, в загальному, кардинальної несправедливості не було.
Справедливість була, коли розмовляла. В мене була зустріч з активістами італійських рухів
щодо соціального пакету, щодо еміграційної проблеми в Італії. Я стараюся при кожній
можливості з ними спілкуватися. І там, ви бачите, в нас ця соціальна проблема завжди існує,
будь-де, в Італії, в Україні, в будь-якій країні. І там, видно, та несправедливість, тому-що,
забирають в тебе будинок. Приклад в Італії, за ту проблему, та там була, що забирають
будинки в людей, які не мають чим оплатити. Вони не є ветеранами, вони є старші люди за
вісімдесят років і їх виганяють на вулицю, після того, як та людина шістдесят років, чи скіки
їй, вона пропрацювала для держави. Оце є несправедливість. Друга несправедливість була,
коли я спілкувалась з іншими людьми щодо факту України. Несправедливо для мене було, не
стільки несправедливо, скільки жаль великий, що ми не в змозі протистояти інформаційному
бою з Росією. Тому-що, багато, що в Європі, особливо в Європі, вони поглядають на нашу
ситуацію другими очима. Навіть не проросійськими, вони роблять свої висновки. Скажем так,
якщо Росія дуже сильно веде пропаганду, це сто процентів , це однозначно, особливо в Італії,
що в Італії має дуже сильну базу, дуже сильну підтримку, як і в Німеччині. Дві країни в світі,
які мають оту проросійську підтримку, особливо комуністи, тут навіть в Італії, сталіністи там,
вони між собою воюють, але вони завжди «за», вони не стільки за Путіна, скільки проти
Америки. Суть в тому, що там я бачила несправедливість в тому, що «чому люди того не
бачать?». Несправедливо так, що один там показує, а вони вірять сліпо, тому-що, вона, як то
кажуть, довірена особа чи велику має повагу. Але вони не дивляться на факти, логічно мислити
або ще щось. Оце для мене, як то кажуть, дещо несправедливо. Жаль, жаль, що ми не в змозі,
не стільки не в змозі, скільки не хочемо, не вміємо, ми – ліниві. Нажаль, я це можу ствердити,
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український народ – досить лінивий, і як то кажуть на українській мові. поки не дадуть
підсрачника, вибачайте за такі слова (сміється), ми не рухаємся. Ми маємо бути дуже
мотивовані, щоб зробити щось кардинальне. аА ті пару чоловік, як то кажуть, робили щось, на
них не звертали увагу, хай собі роблять. Є чотири чорні овечки, які працюють і все. Не
звертають увагу, поки не прижме тебе, сім’ю, поки шось сильно кардинально буде
змінюватися, – не буде нічого, ніхт,о нічьо не буде. Зараз ми бачимо поступово, що вони не
міняються, всеодно український народ досить лінивий: там хтось один робить. Я бачу даже
приклад (…) в Італії , є двадцять чоловік, які в поті чола двадцять чотири години дзвонять,
стараються говорити, хто гуманітарну допомогу, хто дивиться, де взяти військове приладдя,
хтось іде говорити з парламентарями італійськими, щоб переконати їх трошки на узгоджену
допомогу, хтось інший – йде розмовляти з італійськими активістами, щоб не було
проросійських маніфестацій таких дуже роблять, дуже багато, навіть зараз, буде в неділю. Так
само, і особисто я спілкувалася, і я не можу заборонити робити їм маніфестації, але в моїх
межах, все, що я могла зробити – якнайменше людей пішло туди. Тобто, є різні організації, що
обснуються, що в нас в Україні дуже рідко буває об’єднується в одну велику маніфестацію,
марш, демонстрацію за одне конкретне питання, за одне чи два конкретні питання, хоча, в
будь-які дні вони між собою не спілкуються, але за одну ціль вони всі об’єднуються. Се буде
в неділю, на підтримку Новоросії на Донбасі, скажем так. Старалась, як могла, і як то кажуть,
до всіх зверталася, хто може повпливати на це. Хоча, це досить важко, бо це вже
запрограмовано місяцями було. Мені підтвердило декілька там організаціські рухи, що вони
не підуть, і для мене, як то кажуть, всерівно легше. Мається на увазі, шо двадцять, тридцять,
п’ятдесять чоловік працюють: хто звоне, хто збирає гроші, хто купляє медикаменти, хто шо,
а решта в нас. ну так сталось, така біда, треба шось зробити, кажуть «диванна сотня», але ще
гірше, просто, навіть, нічого не роблять. У нас офіційно зареєстровано двісті п’ятдесят тисяч
українців – офіційно. Приблизно так ж сума, кількість людей, і оце ми бачим лінивість,
небажання працювати, працювати в команді, також. В нас хто більше, хто, який краще, хто,
який мудріший. Я не кажу, в Україні я просто дивлюся на українську громаду в Італії, нажаль,
в мене склалось таке враження, що це тільки в Італії, такого не має в інших країнах, проблем
з українською громадою. Спілкуюся з різними країнами, з різними асоціаціями з різних країн,
з українцями в них, такої проблематики немає, як тут в Італії. Не знаю, може, беруть в
привичку, як жити, перехоплюють менталітет трошки італійців. Італійці – такі дуже (…), такі,
поки мене не тронуть, – «шо буде, то буде», нехай ходять там три, чотири (…), ніби шось вони
змінять. Це для мене от такий приклад, і ось така реакція може бути, реакція в цьому плані.
І: Як досягти соціальної справедливості?
Р: Вона не досягається, як так, шоб (…). Там, просто, ви знаєте, як будь-яка система має
свої правила, якщо дотримуватись правил – не може бути, як такої справедливості, я кажу в
буквальному. І треба змінити систему, її підкоректувати, так, щоб не було тої
несправедливості. Мабуть, на початку треба бути трошки жорстокими, мабуть, не знаю. Може,
мабуть, зробити так, як в Сінгапурі. Коли Сінгапур був найбільш корупційний, найбільш
корупційна країна, і відколи прийшов до влади, забула як називається, більш жорстокий зі
своїми прибічниками. Якщо вони трохи провинились, а знову ж таки, якщо провинився хтось,
він їх карав. Взяв на себе таку відповідальність, він зробив систему, що була дуже жорстока
система покарання, після чого люди бояться. Люди розуміють, бо бачать, якщо (…), люди
любляться, де елементарно, я не кажу про вбивство. Елементарно, якщо хтось окурки кидають
на вулиці, там карають жорстоко, навіть, в плані фінансово, за це тобі прийде великий штраф.
Один раз кинеш, другий раз кинеш, потім, як то кажуть, і так, шо в тебе буде кишеня пуста,
але потім тебе заберуть на виправні роботи чи в тюрму. Тобто, це жорстоко, з однієї сторони,
окурок кинув, і Бог з ним, скіки в нас тут кидають направо і наліво, але от така система
показують, потім люди бачуть, що живуть, для них це нормальна річ. Тобто, що покарання,
або сміття розділене там пластик, для них це дуже строго, і вони, от в цих правилах, живуть, і
для них це все нормально. Вони зараз не є корупційна країна, одна з провідних країн світу
стала, це може різниця. Мабуть, наприклад, як в арабських країнах, вони жорстокі деякі
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правила, але якщо злодій вкрав – йому відрубають руку, якщо другий раз (…), за дуже
жорстоко. Але це своя система, яка функціонує, люди не крадуть там, нема такої злочинності,
як в нас. Борони Боже, шоб в нас так робили, мабуть, всі безрукі ходили (сміється) направо і
наліво. Але методи покарання, мабуть, треба змінити не на жорстокі, а на такі, шоб люди
задумувались, і методи заохочування. Однозначно, має бути метод заохочення. Чи, наприклад,
штраф заплатив, і той штраф піде на добробут навколишніх середовищ, чи на добробут
дитячих будинків, чи ще щось. Заохочування – бублики, як там функціонують.
І: Але в мене тут уточнення(…), ви сказали це, по суті, глобальний приклад, як
міняти правила в системі. Якщо є глобальний, значить є щось локальне? Чи досягнення
соціальної справедливості – це, все-таки, йде з глобального рівня, чи все-таки,
локальний рівень також має значення ?
Р: Я просто наводила такий приклад, мабуть, в загальному. Якщо ми берем той самий
приклад з арабських країн, то в нас будуть всі безрукі ходити, то в нас неможливо так зробити,
в нас більше система Сінгапуру краще підходить. Локально це треба дивитися. Перш за все, в
нас люди , треба підстроюватися під менталітет наший. Нажаль, до недавного часу, в нас діє
певна кількість людей, певні відсотки людей, які не розуміють принципів, скажем, в лапках,
«правил», якщо не прийняти силу. Тобто, ти повинен силою (…), це нажаль, що мене (…).
Нажаль.ю кардинально змінити ми не зможемо. Поступово, і мабуть, більше не так покарання
в нас буде функціонувати, як заохочення, там якісь премії, наприклад, не знаю, якісь
заохочення, те ж саме, якщо сім’я бере двох дітей на себе, адаптація дітей так в чужих великих
сім’ях, держава буде заохочувати людей, розвивати, давати гроші, допомагати з житлом,
машиною. Люди будуть тянутися до того, не будуть лишати в тих самих сиротинцях. Це може,
мабуть, примітивний приклад. Завжди одні і ті самі приклади, не знаю більш заохочення.
Нажаль, я думаю, з людьми треба дуже багато розмовляти, пояснювати, пояснювальну роботу.
В нас не проводиться в жодному випадку, в жодних ситуаціях пояснювальні роботи, дуже
мало.
І: Хто має розмовляти?
Р: Знову ж таки, люди, свідомі люди, які неліниві. Знову ж таки, які хочуть щось
змінити. Я думаю, що ситуація в Україні дещо змінила свідомість людей, бажання змінити
щось. Бачу молодиків, бачу волонтерів багато, що хочуть змінити, змінювати. Є в нас
«Реформи і порядок» – група людей, які на волонтерських засадах сидять, тратять свій час,
добровільний час, добровільно шукають проблему, вирішення проблем в законодавстві
країни. Це дуже-дуже важлива річ. Я бачу навіть по інтернету (…), мало людей слідкують,
бачуть – довга стаття, багато читати, переключаються на коротке. Вони, от саме вони, давали
пояснювальну роботу, що до кожного закону, який вони запропонували уряду так, не всі
проходять, але вони стараються, вони пояснюють, чому цей закон поганий, чому цей закон
добрий, чому треба робити так, так. Це вже на законодавчій базі, на законодавчій основі. Це
одна група людей. Друга група людей, яка пояснює, що нам краще. І третя група людей, яка
повинна питати, що вона хоче зрозуміти. Насильно, також, не можна робити, «насильно – мил
не будешь», як то кажуть. Переконувати, якщо вони пояснюють роботу, вони одночасно і
переконують. Це все залежить від людей, знову ж таки, ми самі. Знаєте, як кажуть, та ситуація
в Україні, яка зараз, шо Європа нам не помагає, тільки розмовляє, там Америка тільки
розмовляє, більше ніхто нам не помагає, вони такі-сякі. В мене завжди питання: «А чому ми
маєм просити в когось допомогу?». Ми здатні самі себе оборонити, самі собі допомогти ми
здатні. Ми не хочем, ми – ліниві, ми не хочем брати відповідальності, і нам мішають чужі
інтереси. Ці три пункти, які завжди мішають, як то кажуть. Як то кажуть, танцівнику шось
мішає завжди танцювати, так і у нас в Україні, це раз. Друге, якщо мова ведеться за
Європейський Союз, якісь санкції, які проводять, вводять, щоб Україна, сама Україна не
провела жодних санкцій, що стосовно до громадян Росії, такі самі санкції, які провела окремо
Канада, окремо Америка, окремо провела Європа, ми тих санкцій не провели стосовно
України. Про що мова? Ми плачемось, що нам не проводять санкції. Це просто сміх, це просто
злість. Оце несправедливість. З другої сторони, і ми ще вимагаєм, ми ще й просим, не так
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вимагаєм, як ми клянчимо, стояти на колінах: «дайте трошки там грошей», трошки там , та
поставте, як то кажуть, твереза ситуація. Нам потрібні гроші. В нас дуже багато депутатів,
яких офіційно визнано злочинниками. Дайте запит на, в них же ж є майно, на вилучення майна,
там, п’ятдесят мільярдів доларів, він має. І нам не треба ніяких кредитів, і нам не треба
клянчити на колінах, вот це система, вона в інтересі, завжди в чиїхось інтереси. Лінь, будь-яке
рішення, яке приймає будь-яка особа на будь-якому рівні – це завжди якась відповідальність.
Відповідальність, потім конфлікт, тому-що, якщо береш відповідальність в різних ситуаціях,
є люди, які незгідні так. Конфлікт – відповідальність, і от суперечність (…). Складно, досить
складно, особливо, це більше ясно, коли ти живеш трошки дальше, ніж в Україні, не варишся
в самому тому супі, а тільки стоїш, тільки збоку чекаєш, поки попадеш, і дивишся різні думки.
Наприклад, кажуть, забороняють російський канал, з одної сторони, – добре. Але з другої
сторони, люди мають знати протилежну думку, чому ті брешуть, наприклад. Так само,
розпустили партію комуністів. Це для мене нонсенс, як саму партію розпустили. Вони ж
поміняють партію і все. Тобі треба не розпустити партію, тобі треба заборонити тим людям
бути депутатами на все життя, чи на якийсь там період, все. Ти згідний з тим законодавством,
чому ж ви не проводите закон, хто голосує іншими картками. Зробіть так, як в Ізраїлі чи в
Польщі. В Ізраїлі, взагалі, на п’ять років в тюрму садять. В Польщі знімають мандат на все
життя. В Ірландії – так само. В нас – нічого, в нас посміхаються, обертаються, роблять, що
хочуть (…). Елементарно, наші небажання, інтереси.
І: (…) чи є в вас щось додати до теми інтерв’ю: цінностей, принципів, соціальної
справедливоті, несправедливості?
Р :Мабуть, що (…) інтерв’ю було більш політичне, тому-що, все довкруги крутиться
біля ситуації в Україні. Але ми лишили всі свої принципи, всі свої цінності трошки на задній
план в тому плані ще два-три роки люди думали, як зберегти традиції українського народу,
як показати, почути український нарід, познайомитися з іншими народами, не втратити, не
кажу націю, нашу народність, вже древня, і в наш час дуже легко її втратити. Я молюсь, молю
Бога, щоб ми не втратили та, як наприклад, зараз, елементарно, наприклад, в Франції (…). Не
пам’ятаєте, які національний костюмчик, хто вони, як вони, історія. Вони не знають. Ви
вдячні, ви маєте бути вдячні, бо в вас є ваші традиції, ваша історія справжня. Мабуть, це навіть
не до теми, але я хотіла, щоб війна війною закінчиться, слава Богу, чим пошвидше закінчилась,
якнайменше жертв, але ж вони будували нашу націю і не забували про наших предків. Кажуть,
не можуть, не можна дивитись вперед, в майбутнє, якщо не знаєш свого минулого. Нам не
потрібно показувати, що ми кращі, що ми інші, нам треба просто розказати про себе, дати
пізнати іншим народам, хто ми є, і пам’ятати про своє коріння. Ми всі пам’ятаємо, мабуть, що
цінності предків, ми маєм дізнатися. Багато, що в нас (…) але це складно скласти.
Справедливість, тому-що (…), стовідсоткова справедливість не буде ніколи існувати, томущо, навіть за часів Ісуса Христа справедливості не було. За часів Ісуса Христа були і бідні, і
багаті поділялися. Але старатися, якщо не має тої справедливості, старатися допомагати
іншим, хто бачить цю несправедливість. Мабуть, це мої побажання (…), інколи закривати очі
на чужі помилки, на хто, що, як подумає, хто, що скаже, а слухати свої серця, що підказує
серце, як правильно зробити. І в нас буде все добре. Ми дуже співчутливий народ, взагалі,
нація дуже така: або дуже пагано, або дуже добре. А з другої сторони, ми дуже співчутливі.
Це, як то кажуть, наше, як то кажуть (...), не кожен народ має цю рису характеру. Маєм її
використати в хороших цілях.
І: Дякую за інтерв’ю.
Р: Нема за що.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні тринадцяте серпня дві тисячі
чотирнадцятого року. Ми у Львові, і я розмовляю з Наталею. Наталя, скажіть, будь
ласка, як ви себе відчуваєте в теперішній ситуації?
Н: На Україні, чи взагалі?
І: Почнемо з України, і загалом.
Н: На разі, якщо чесно, такої перспективи на Україні не видно. Тому-що, навіть, якщо
ти працюєш, ти хочеш чогось досягти, тобі весь час ставлять палки в колеса. Наразі, в тій
ситуації даній з війною, ніякого бажання до працювання, нічого не має.
І: А загалом?
Н: Загалом, негативно, якщо чесно. Одне єдине радує око, коли єднаються люди, оце
та. А так, нічого хорошого, крім сліз. Встаєш рано, включаєш телевізор – настрій пропадає.
І: Скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити людина?
Н: Знаєте, я трохи емоційна людина. Я, як починаю за те все думати, я починаю плакати.
Порядність.
І: Якщо на якісь питання вам буде важко відповідати, ми можемо їх оминати. Ви
сказали, що людина має жити за такими принципами, як порядність. Чи живете ви за
таким принципом?
Н: Стараюсь.
І: Чи виникають якісь перешкоди?
Н: Стараюсь, тому-шо, розумієте деколи, коли ти починаєш робити якусь справу, чи
починаєш спілкуватися з людиною, то хочеш бути порядною. Але не в всіх в очах ти стаєш
порядною. Тобто, коли ти вважаєш, що ти нічим не розгнівила там, і нічого поганого не
зробила, інша людина цього не рахує. Тому, я за то і говорю, що я стараюсь, тому-шо, не
кожному ти підходиш, як не кожен вважає тебе іменно тою порядною людиною. Кожен
дивиться на життя своїми очима, і коли ти, наприклад, сьогодні ти робиш для когось щось
хороше, друга людина, наприклад, дасиш, поможеш людині бідній, а вона може подумати:
«От, блін, дала мало» розумієте, в тому воно (…). А так, в більшості, тільки із-за того:
стараєшся, допомагаєш, робиш, шоб комусь приносило задоволення і собі, але не всі це
розуміють.
І: Які цінності в людей навколо вас?
Н: Гроші (розмова на задньому плані).
І: А які цінності у вас особисто?
Н: Доброта, то обов’язково, власне, порядність, і навіть, не знаю, що це ще.
І: Які ваші теперішні інтереси?
Н: Давайте зупинимось трошечки тут (розмова на задньому плані).
І: Ми говорили про інтереси, які ваші теперішні інтереси?
Н: Знаєте, я з чоловіком, наприклад, не знаю як чоловік в принципі, наразі, ми
стараємося заробляти гроші. Але це інтерес тіки для того, щоб жити нормально, просто,
нормально, тобто, щоб я харчувалася. Але помагати іншим людям у мене є, наприклад, деколи
слухаю радіо, ше щось, я передаю хворій дитині скіки можу. Не то, шо я дала не знати скіки,
скіки можу чи там (...). Розумієте, тому-шо, якщо хтось не поможе хворій дитині чи тому
дорослому, то тому-що, люди в даний момент дуже сильно в скруті. От власне, інтерес в тому,
що мені хочеться допомогти, нехай це буде не всім, нехай буде одиниця, але, принаймні,
можна щось тоді зробити. Я получаю задоволення, от, наприклад, як навіть, приходять люди
магазин: «Я дякую вам за те, що ви мені порадили». Я навіть більше задоволення получаю від
своєї роботи не в грошах, а получаю задоволення від того, що люди задоволені, розумієте.
Коли людина каже: «Боже, ви знаєте, ви мені так допомогли», мені це бальзам на душу, я рада,
мені так хочеться гори звертати. Гроші – сьогодні є, завтра – нема, але, всерівно, це тобі якась
галочка, шо ти комусь помогла. Вже біля тебе є (…), тому-що, всерівно, якщо людина, навіть
скажем, навіть, та сама Італія, якщо ти працював в Італії, я в кожній роботі шукала якісь свої
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плюси. Я роботу повинна була любити. Що ти сьогодні робиш роботу, робота любить тебе,
розумієте.
І: (…) Згадайте, будь ласка, приклад несправедливого випадку.
Н: Несправедливого (розмова з іншими людьми). Давайте, я може пізніше відповім на
це запитання.
І: Почнем так, що для вас є соціальна несправедливість?
Н: Власне, те, що я рахую з несправедливістю – неповага, нечесні, недоброзичливість,
двулічність, я не знаю, як по-українськи, це те, що я не хотіла почути, скажем так.
І: Чи можете ви згадати приклад справедливого випадку?
Н: Відносно кого?
І: А що перше прийде в голову.
Н: Ви знаєте, я навіть не знаю.
І: А що таке соціальна справедливість?
Н: Коли справедливо відносяться дійсно. Навіть не знаю. Справедливість – така річ,
коли вчинки робиш, тоді вона виявляється. Наприклад, вчинки людей бувають правильно, і не
знаєш хто відноситься. Я, чесно кажучи, на рахунок сама справедливість, справедливо
оцінювати ситуацію і дивитися на те всьо, я чесно кажучи, тоже, не знаю, як реагувати на неї.
Тому-шо, деколи хочеться, знаєте, коли, наприклад, людина зробила щось хороше, так і люди
не знають, як до того відноситься. Вони її хвалять – це є справедливо. Так само, якщо людина
за, що бореться, вона чогось досягає, і їй кажеться в житті все получається – це є справедливо.
Навіть так можна сказати, якщо людина працює, вона досягає чогось, вона чогось добивається
і їй потім це все получається, це є справедливо. Несправедливо тоді, коли людина, напевно,
людина працює-працює, і в один прекрасний день приходять люди і кажуть: «От, вони мають»,
– це ж несправедливо, тому-шо, вони працювали заради того, правильно. Може й так:
несправедливість і справедливість. Несправедливий випадок, просто деколи люди, мій
власний досвід, багато чого в житті ставалося несправедливо, але потім воно якось все
перекручувалось, шо з одної сторони ставала на другий бік, розумієте, якось так бог давав,
напевно. Несправедливо, наприклад, коли до мене приходять люди заходять в магазини, і
говорить: «Вот, у вас ціни більші, ніж там». Це є несправедливо, тому-що там, це є базар, там
це є машина – ні зашо не платиться, розумієте. Оце мене обіжає, це мене деколи обурює, томушо це несправедливо, тому-що я працюю на свої гроші, ні в кого їх не забираю. В нас держава
така, що треба всім платити, за все платити. А є люди, які, наприклад, стоять на дорозі,
продають ті самі харчі, вони заробляють самі на себе, нікому нічого незобов'язані. Потім
приходять, і кажуть: «А мені воно несправедливо».
І: Ви свій день пробували розписати. Чи були до теперішнього часу сьогодні
випадки справедливі або несправедливі?
Н: Сьогодні не зауважую. Якось два тижні перед тим, майже кожен день в мене були
випадки несправедливості.
І: Чому так?
Н: Не знаю, якось так все получилось: то одне, то друге, то третє. Не те, що
несправедливо, деколи вони були неприємні, деколи були несправедливі.
І: А як досягти соціальної справедливості?
Н: А я не знаю. Весь світ ти не поробиш, я навіть своїй дитині кажу. Розумієш, мені
здається, справедливість – це більше чесність, будеш чесним – будуть чесним з собою. Люди
цього не розуміють, і вважають, що хтось дурніший за них, і можна на них проїхатися. Я,
наприклад, дуже хибка в бізнесі, я весь час іду на поводу у людей, в якомусь сенсі я просто
напросто їм довіряю. Довіряти не можна, тому-що, кожен хоче тебе обставити, обдурити і так
дальше. Навіть, скажем так, що досить часто зустрічається. Знаєте, я вам скажу, я працювала
в Італії довгий час, і мені італійці подобалися мені, як народ, італійці подобались. Ви мене
питались, от наприклад, Україна, які я там відчуваю відчуття: Україна для мене – це,
наприклад, я їхала з Італії в Україну, всі лиця сумні. Коли ти тішишся, що ти приїхала, що
вітаєшся з людиною, що ти там рада її бачити, крім злості і захисту від людей наших, в очах
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нічого не бачу. Навіть, не те, що вони хотіли би тобі сказати, наприклад, вони настільки це все
робили з деяким часом осознала до чого це все йшло. Тобто, я залишила маленьку дитину, мій
чоловік лишив маленьку дитину, ми двоє поїхали на заробітки. Нас не було безвиїзно, мене –
три з половиною років, його – п’ять. А мене ніхто не питався, як моя дитина, з ким вона була,
як ми жили одне без одного. Люди, просто напросто, от та несправедливість в тому і є, відчути,
побути в тій шкірі, то є одне. А от, коли ти дивишся, шо все гарно розкладено, це є зовсім інше,
розумієте. І тому, мені люди більше італійцію. Нехай, вони були, не знаю, як там кажуть поукраїнськи, двулічні, двояко, не знаю, но я вам скажу, ти йдеш по вулиці, тобі приємно, тобі
посміхаються незнайомі люди, в тебе піднімається настрій, ти хочеш жити, розумієте, ти
хочеш просто жити. А тут, ти зранку встаєш, наприклад, зранку вийшов з дому, крім того, що
ти чуєш новини, звичайно зараз, що вишибає тебе з цього всього, а ще крім того, ти йдеш на
роботу, ти бачеш того старенького чоловіка, який порпається в тих баках, і ти йдеш. Я,
наприклад, тут іду з телефоном, і я слухаю музику, і я розумію, що то несправедливо. Я дуже
сентиментальна на рахунок того, мені шкода всіх, тому трошки важко деколи (плаче). Мене
це взагалі, якось, з мене співрозмовник дуже тяжкий.
І: Насправді – дуже цікаво. Чи холіли би ви ще щось додати до теми нашого
інтерв’ю: принципів, цінностей, соціальної справедливості несправедливості?
Н: Ви знаєте, останній раз я слухала з чоловіком телевізор, от мене цікавить, по-моєму
не мене, це всю Україну цікавить, чому несправедливо забирають тільки Західну Україну на
війну? Чому несправедливо депутати, вони сидять там, вони нічого не роблять для того, шоб
було легше нашим хлопцям? Ця, просто, ця тема, яка всюди, ви навіть більше мені здається
від людей почуєте несправедливого, чим справедливого. Чому несправедливо, от наприклад,
багачі, він, не знаю, з чого вчепитися, і яку іграшку купити, які салфетки і так дальше, а от
бідні мають порпатися в тому самому? Чому немає просто середнього рівня? От мене італійці
питалися, яке життя на Україні. Уяви собі, просто дві планки: це є дуже бідні і дуже багаті.
Середнього рівня зараз на Україні немає, тому-що весь середній рівень або сидить в Італії, або
передає гроші, шоб їхня сім’я, або там Португалія, Іспанія, де би не було. Або, кажу, я не знаю.
Зараз відносити навіть от тих підприємців, це, також, є бідні люди, тому-що ти тільки
починаєш шось робити – курс євро піднявся, ще щось зробилось, розумієте. Податки, податки,
ще скажем, ми ше якось так. Якщо би було, знаєте, от навіть, коли ти працюєш, і хочеш
зробити, шоб все було добре, настіки тобі просто напросто підводять жирним підсумком. Чого
я би не змогла платити податки нормально? Змогла, але зробіть це, зробіть це, просто
напросто, зробіть це і все. Якщо ти хочеш їхати, я хочу їхати через той кордон не через,
трястися цілу дорогу, я роблю сотні тисяч кілометрів, шоб я привезла, і комусь зробила радість
тут, але це не получається, тому-шо радість ти робиш на кордоні, радість ти більше робиш
десь так, по дорозі, коли тебе зупиняють ти маєш гарну радість зробити. Радується хтось, но в
кінцевом результаті, ти стоїш і думаєш: «Я могла б ту радість зробити цілій Україні, я могла
заплатити податки, і ніби все добре». Це просто моя думка, шо в нас люди просто не вміють
ще тішитися життям, вони, просто напросто, тішаться тими, як кажеться, тими випадками, які
в житті навіть, які навіть комусь шось в житті получилось, хтось когось обдурив, хтось когось
підставив, і вони тішатья. А для мене це не є. От чого, вибачте мені, навіть з-закордону я можу
порівняти, тому-шо я їжджу в Польщу, я їжджу, наприклад, в Італію, я бачу, я спілкувалася з
людьми. В них радість піти, в них субота, неділя, наприклад, вони предоставлені сім’ї, це є
сімейна радість. Вони їдуть кудись відпочивати, вони заробили трошки грошей, вони роблять,
як кажеться. От, я в них була, я мала, наприклад, на тиждень п'ятнадцять сімей. Я в кожну
квартиру приходила, я для них була, от просто напросто, другом, скажем так. Я навіть ніколи
себе не відчула якоюсь прибиральницею, чи там якоюсь найманкою, я просто напросто,
можливо, я відношуся до того інакше. Тому-шо, дехто дуже ображається, шо йому, наприклад,
зараз я розмовляю, можна сказати, недосконало, принаймні так, шо вони зі мною розмовляють,
і всі мене розуміють. Коли тебе, наприклад, виправляють, наші ображаються жінки. Не треба
ображатися, як ти можеш вивчити мову, коли ти завчаєш її погано, правильно? А в нас,
наприклад, такого не було, я прихожу до них, до них додому, я з ними можу попити кави, вони
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цікавляться Україною, вони цікавляться тим всім. Набагато справедливіші люди – італійці,
ніж українці, набагато справедливіші. В нас, одиниці є справедливих людей, тому-шо кожен
думає тільки про себе, і наразі думає тільки про себе. Навіть бувають випадки в сімейних
обставинах, коли син заберає квартиру в мами, не питючись, куди вона піде жити, бо йому
треба продати, бо йому треба гроші. Мене оборює то. Я з таких людей, що я не можу до того
відноситися досить спокійно, і хтось скаже: «Їхня сім’я, хай роблять, що хочуть», а я не можу
до того відноситися спокійно. Я висловитися не можу, тому-що я буду ворогом, і знов, зробити
нічого не можу. Але мені дуже шкода таких людей, і це несправедливо. Так само в тій війні,
що люди лишаються без нічого. Я подивилася, мені стало страшно: хтось лишається без житла,
без нічого. Це просто ужас, тому-що декому захотілося побавитися в війну. Мені здається, шо
це все, просто напросто, ми багато чого не знаємо, однозначно. А по-друге, мені здається, що
всі, та Верховна Рада навіть, вже недавно казали, якшо би мало щось початися грандіозне на
Україні, перші хто би виїхав з України, то були б депутати. Всі би склали мандати, і всі би
просто поїхали, тому-що всі всьо знають, але просто ніхто нічого нікому не говорить. Чому
наших хлопців не дають, шо вони, наприклад, відстрілювалися чи ше шось? Тому-шо, всі всьо
знають. Чому наші хлопці, як м'ясо мусять іти? Всі всьо знають, всі всьо розуміють, але не
знаєм тільки ми. То моя власна думка, і я кажу, поважаю багато кого з Верховної Ради, але
там, також, розумієте. Політика – це таке … Я вам скажу навіть на рахунок справедливості,
до речі. Коли в тебе, не дай Бог, стається щось на вулиці, до тебе підходять люди, і тебе
питаються: «Що сталося? Як сталося? Можливо ти там вдарилась, чи можливо ти там ще
щось? Можливо, викликати швидку допомогу?». В нас, на Україні, в мене був випадок, я йшла
з дитиною, і переходила дорогу зі своїм сином, я підвертаю ногу. Підвернула ногу так, що я
встати на ногу не могла. Я плачу, стоїть біля мене, я впала, плачу, мене малий піднімає, підняти
не може. Йде рослий чоловік біля нього ше там десь, ніхто не спитався: «Може допомогти
вам? Може ше шось?». Ви знаєте, я плакала більше від того, чим від болі. Чесно. Тому-шо,
нема закордоном такого, немає. Чи ти будеш (…), як говорять з-закордону, чи ти будеш там
їхня, яка б ти не була, тобі пагано, тобі недобре, ти впала, тобі викликали швидку, навіть, якщо
вона коштує гроші (виклики платні, і люди платять, тому-шо вони розуміють). Оце є
несправедливо, як так. Чому я десь можу себе відчувати більше людиною, чим в нас на
Україні? Чому старенький чоловік впав недавно, до нього ніхто не підійшов? Чи хлопцеві
стало погано, навіть в тому самому, автобусі. Недавно ми так само бачили, йшли, просто випив
лишнього, його стошнило, стало погано, йому стала пагано. То не означає, шо він алкоголік,
він там взагалі. Ну сталося так, і його друг тянув, і просив: «Поможіть мені, будь ласка», і йому
ніхто не поміг. Я, якщо чесно, теперішній світ не розумію. Тим більше несправедливість від
дітей. От малий росте, йому зараз дванадцять років, як в ньому дуже багато бачу
несправедливого. Він не розуміє, можливо, він ще дитячий, але треба йому. Нашо ти то
зробив? Для чого ти то зроби? Ви розумієте, він деколи такі речі говорить, ти просто стоїш і
думаєш, де в тебе стіки тої ненависті береться. Ніхто ж ненависть таку не робить. А вони між
хлопцями, от, посміятися, вони б’ють когось, знімають тою самою відеокамерою чи
телефоном. Це просто ужасно. Ви знаєте, як я колись була малою, мені було, чи то просто
залежить від людини, діти холодні зараз, вони настільки холодні в почуттях. Наприклад, в
мене малий шось вчудить, порвав тюль чи ще щось, я говорю: «Ти розумієш, шо ти погано
зробив?». Він на це не звертає уваги. Він, наприклад: «І шо?». Я кажу: «Як, і шо? Я ж стратила
гроші. Я ж заробляю ці гроші. Я от, наприклад, замість тої тюлі нової, я можу купити ше шось.
От, наприклад, тобі даже». І він: «Ну і шо?». Я кажу: «Значить так, тоді тобі дарують гроші,
це буде справедливо, і ти мені відкупляєш тюль». «А чого я?». Розумієте, тобто, чи просто він
ше малий, і він того не розуміє, чи то просто таке в нього закладено, я не знаю. Мені страшно
від того, що буде дальше. Мені страшно від відношення дітей до того всього. Можливо, шось
станеться в житі, шо вони почнуть, вони зараз трошки більше вже, шо таке Україна, і як треба
відноситися до того всього, але в них немає того відчуття справедливості одне до одного
навіть, розумієте. «Він мене обідив. Я до нього не позвоню». «Чого?». «А чого я маю
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звонити?». «Але ж ти його обідив також». Розумієте, не має тої справедливості. Але, напевно,
те саме зустрічається по житті.
І: Можливо. Дякую за час виділений.
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І: Ми будемо починати. Ще раз доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Я буду
розмовляти з Оксаною. Сьогодні перше серпня дві тисячі чотирнадцятого року. Ми у
Львові і в Римі. Оксано, скажіть, будь ласка, як ви себе відчуваєте в теперішній ситуації?
О: Стурбована, я думаю, так як і всі. Втомлена від тих страшних подій дуже часто і
дуже безсила. Тому-що, сьодня дивилася новини, і знов загинули хлопці. Я думаю, що всім
нам страшно, і всім нам прикро.
І: Скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами мають жити люди?
О: В справедливості. Я думаю, якщо кожен в своєму маленькому поступає часом сам з
собою, часом з ближніми, з родичами, відповідно міняється система. При чому в загальному,
то ніби ідилія, і погодувати соціально справедливе суспільство, повністю демократичне
неможливо. Тому-що, зараз я стикнулася з тим, шо, як реагує Європа на події в Україні, що ми
ідеалізували Європу. Ми вважали, що європейське суспільство – демократичне, в тому плані,
але європейське суспільство залежить від інтересів (…), від грошей. Прикро, мається на увазі,
констатувати, але правлять світом гроші, економічні вигоди.
І: Дивіться (…), ви назвали такі принципи життєві, за якими має жити людина, як
справедливість, бути чесним з самим з собою, бути чесним з ближніми. Але, водночас, це
як ідеальний тип. Скажіть, за якими ідеальними принципами живете ви особисто?
О: В загальному плані, якби там не було, я стараюсь дотримуватися того, в шо вірю. В
кінці кінців, можливо, не завжди є можливі, можливо, не завжди обставини в тому плані мені
дозволяють робити тільки те, що я вважаю за потрібне. Але в загальному, мається на увазі,
мається на увазі, з того, шо: допомагай, я вірю, я стараюся жити за такими принципами, в тому
плані, не вкради, і будем сподіватися, шо в тебе красти не будуть, не вбий, і щиро сподіваєшся,
шо, хоча зараз говорити про то складно в тому плані. Щиро сподіваєшся, що не буде агресії
проти тебе в своєму маленькому, що ти можеш людям, і коли небудь, коли тобі буде потрібна
допомога, можливо таке в житті, бувають різні моменти, хтось тобі допоможе. Я в то вірю, і
так стараюся, мається на увазі, жити. І дуже часто на рахунок того маю суперечки з своїм
чоловіком, тому-що, він – як італієць, більш матеріально підходить до сенсу життя. Він не
вірить, мається на увазі, вони розраховують тіки на себе. Ми якось маємо більше почуття
громади. Тобто, індивідуалізм на Заході дуже поширений, і якби там не було, суспільство дуже
егоїстичне в тому плані. Та, як говорять італійці: «Кожен сам по собі». Мається на увазі, в них
немає такого того почуття нації, громади, громадськості. Я не знаю, чи то є у всіх країнах
Європи. Я от була в Ізраїлі, і там, оце гордість за те, що він – громадянин Ізраїлю, що вони
живуть в такій країні, що вони побудували в тій країні, як вони протистояють фактично цілому
світу. От, то в них дуже розвинуте в тому плані, в Європі того бракує. Принаймні я працюю з
емігрантами, і бачу таку ідею національного в поляках, хотілося би їм зробити такі
компліменти. Бачу ідею національного, яка народжується в нас, і якимось чином, єднає в тому
плані. А Європа, мається на увазі стара Європа, потребує трохи свіжої крові, інакше, скажемо
в тому плані для розвитку, вони надто варяться в такому свому капіталістичному борщі дуже
довго.
І: (…) ви вже частково згадали, що наприклад, в українців, в громади української
переважають такі духовні цінності. В той час, як ваш чоловік, до прикладу, в нього більш
якесь матеріальне бачення життя переважає. В мене тоді таке питання: які цінності в
людей навколо вас?
О: Мова йде про те, що, якби там не було, круг інтересів в мене трошечки, не трошечки,
будем так казати, розділений на два полюси: італійський і іммігрантський, тому-що, я не
спілкуюся тільки з українцями, через роботу спілкуюся з іншими національностями, які
приїхали на територію Італії працювати. Цінності – складне питання в тому плані (…), за день
треба було готуватися.
І: Мені, власне, цікаво без підготовки.
О: Без підготовки. Якби там не було, в тому плані, загальному, кожен зосереджений,
хтось більше, хтось менше, на своїх, на собі, інтереси сім’ї, в тому плані. І то видно із одної, і
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з другої сторони. Звичайно, є різниця між тим чи люди віруючі, чи люди невіруючі, і то і з
одної, і з другої сторони, в тому плані. Тому-що, італійці не дуже відвідують церкву. Але ті,
шо відвідують, вони більше схильні, якби там не було, до волонтеріату, працюють при
(італійське слово), допомагають бідним, біженці, будем так казати, якісь благодійні акції. Я
думаю, все-таки, я сама віруюча – греко-католичка, але так, мається на увазі, вже по
обставинах – більше римо-католичка, я думаю, що церква дає, допомагає людині
дотримуватися таких моральних принципів, в тому плані, і відповідно жити і діяти людяніше.
В когось, то виходить менше, в когось, то виходить більше. І навіть мова не в тому скільки ми
молимося, чи цей стержень, ті моральні принципи, що були закладені не стільки батьками,
скільки бабцею, яка слухала радіо «Ватикан», так не можна робити. Чи ті самі традиції, які ти,
як не було, стараєшся нести вперед і зберігати, якби там не було, і зберігати попередніми
поколіннями. І мені здається, церква в тому допомагає. Ми бачили події на Майдані, і хтось
писав, здається (…) слідкують за його публікаціями, він каже: «Що скоріше всього, після
Майдану, я стану віруючим». Тому-що, все-таки, ідея національна зв’язана дуже сильно з
історією церкви, яка була переслідувана. Для мене то важливо.
І: (…) я би ще хотіла, щоб ви уточнили, ви частково про це згадували, що є цінним
для вас?
О: Таке саме. Саме перше, в тому плані, сім’я. Потім, сім’я виходить на більш, мається
на увазі, такий загальний рівень. Тому-що, фактично я – тут, вони – там, в загальному, в цей
момент, кожен міг дуже сильно відчувати тривогу. Але то поняття сім’я, якось розгортається
в нас в останній момент, що ми говоримо «хлопці», уявляємо братів, або когось з двоюрідних,
і знаємо, що воюють хлопці з цілої України. Складно.
І: Ви згадували, що в людей навколо вас цінності залежать від ваших інтересів.
Які інтереси у вас особисто на теперішній час?
О: Я не знаю. В тому плані, не хочеться говорити щось такого пафосного. Не є така, шо
робить на показ. Але я думаю, в зв’язку з подіями в нас, те, шо думка, я повторююсь,
спілкуючись з багатьма людьми, стикаючись за день з масою людей, ми хочемо спокою і миру
в країні. Тому-що, кожен з нас впевнений, що розбудуємо країну, мається на увазі, то
матеріальне, в кінці кінців, для всіх важливе, мови нема, але воно прийде, якщо в державі
будуть люди, які за національну ідею, за країну і, якби там не було, патріоти своєї держави.
І: Дякую. Згадайте приклад несправедливого випадку.
О: Я по роботі бачу їх декілька разів на день. В тому плані, в мене постійно приходять
люди, які працюють, з якими не розрахувалися так як належеться. Я –за їхню роботу. Зараз,
останній період, працюю над розрахунками хлопчини, який фактично мого року – сімдесят
дев’ятого. Він тільки для того, щоб мати документи, просидів на такій роботі з дуже важким
інвалідом, не маючи свобідного часу, не маючи неділі, ні вихідних, за мізерну зарплату.
Взагалі, своєї такої, навіть особистого простору чисто для себе, повністю прив’язаний до тієї
людини хворої. Я не раз бачила такі ситуації, в тому плані, але кожен раз дуже прикро, шо ми
дуже багато жертвуємо заради своєї, фактично, заради економічних, якби там не було, питань,
в тому плані. Тому-що, іммігранти виїхали не тому, шо дома було все класно, чи була робота,
яка подобалась, і в загальному, яка б дозволяла тобі прожити і забезпечити тобі принаймні
якісь твої потреби. А тут це спостерігається дуже гостро, дуже різко. Люди, по правді, жінки
не доїдають, не досипають, в тому плані (…), шось передати рідним. І з другої сторони, дуже
часто, не бачать ні подяки, ні віддачі за ті їхні, як сказати українською, за ті їхні пожертви.
Дуже часто приїжджають додому, мається на увазі, не говорю за себе, тому-що виїхала зовсім
молоденькою – двадцять один рік, і в загальному доля скалася тут і життя тут, тобто, дома не
було не дітей, ні чоловіка, який чекав, але дуже прикро бачити то покоління, може навіть моїх
одноліток, там залишився чоловік, сім’я з дітьми. Вони – чужі. Потім сім’ї розпадаються, з
дітьми не мають контакту. Дуже часто, коли дітей привозять сюди, діти потикають «що ти
мене залишила», «що ти думала про себе», не пам’ятаючи, і може, фактично, не розуміючи,
що то було зроблено для них. Проблема: та несправедливість зустрічається в суспільстві, в
Україні. Економічна ситуація привела до великих проблем в сім’ї, а проблеми в сім’ї, потім
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виливаються у проблеми в суспільстві. Тих дітей важко контролювати, в тому плані, дуже
часто озлоблені. Відповідно, я не думаю, шо може мати позитивні напрямки і наслідки.
І: (…)а якщо підсумовувати з сим вам асоціюється несправедливість щодля вас не
справедливість ?
О: Кривда людині, кривда, недобрі дії стосовно до неї якісь такі ситуації які роблять
людину нещасливою, скривдженою ,коли вона чується не захищеною.
І: Дякую. А тепер (…), згадайте приклад справедливого випадку.
О: Не знаю. Мається на увазі, таке саме по роботі, бувають якісь такі робочі досягнення.
В тому плані, якийсь процес закривається з адвокатом, людина задоволена з того, що
досягнула чогось, все-таки, добилася того, що їй належеться. Так само, деколи документів чи
матеріальної оплати за якісь по робочих, мається на увазі, процесах. Мені згадується мій
особистий випадок. Я мала проблеми з орендою офісу багато років тому, і коли я попросила
вернути гроші, мені сказали: «Іди звідси, ти нічого не доб’єшся». Декілька років тому,
буквально два роки тому, прийшло рішення суду, і там людина повністю компенсувала,
фактично набагато більше, в тому плані, що тоді я просила в нього. Тобто, якби там не було,
якісь соціальні важелі і закони, твої зобов’язання, якби там не було, зобов’язання щодо тебе
тут тобі гарантують. Ти трохи спокійніший, якби там не було, тому-що, я буквально недавно
говорила з кимось з знайомих, що з людьми, які оформляють зараз політичних біженців,
політичні документи в Італії, в Україні в загальному і в країнах пострадянського простору, ми
боїмося представників державних структур. В тому плані, ми боїмося тих самих міліціонерів,
даїшників. Ми бачимо їх, як особисту небезпеку, в тому плані, принаймні небезпеку для твоєї
кишені. Тут такого немає. З всіма своїми недоліками, більш-менш, соціальний захист людини,
принаймні на мінімальному рівні, існу .
І: (…) з чим у вас асоціюється соціальна справедливість?
О: Архангел Михаїл, який захищає праведних (сміється). Така ідея. Асоціація така,
тому-що, напевно, в житті немає того.
І: Ви собі розписали свій вчорашній день, потім мені його надішлете. Скажіть,
будь ласка, чи стикалися ви вчора з соціальною справедливістю чи несправедливістю?
О: Так, згадую (сміється). Я описала не вчорашній робочій день. Вчорашній ранок
провела в перукарні, то не була справедливість чи несправедливість, то було трошки часу для
себе. На роботі, як завжди, в тому плані, різні випадки: хтось приходить за розрахунком, хтось
каже розраховують, тому-шо, поросили так казати, бо по національному контракту
підвищення чи цей, оплати додаткові таких випадків складних чи… Якихось вражаючих за
вчорашній день, не пам’ятаю.
І: Як, на вашу думку, можна досягти соціальної справедливості?
О: Я вернуся до того, в тому плані, з чого я починала. Може, то є трохи ідеалістичний
підхід, але я не бачу іншого виходу, в тому плані. Кожен, якщо буде діяти за моральними
принципами, тими самими заповідями, і на тому рівні, на якому знаходиться, хтось, як
звичайний робочий, хтось, як директор якогось концерну чи фабрики, я думаю, можна
побудувати суспільство більш правильне, більш справедливе. Знову ж таки, але в загальному
– його не існує ніде, то є повністю утопія.
І:Дякую. Чи є в вас щось додати до теми інтерв’ю, до питань цінностей і життєвих
принципів, соціальної справедливості і несправедливості?
О: Не знаю, мається на увазі, так в загальному, свої уявлення я пояснила.
І: Я вам дякую за час, який ви виділили.
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І.: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 27 жовтня 2014 року. Ми
у Львові, і я розмовляю з Ольою.
О.: Добрий вечір!
І.: Оля, скажи, будь ласка, які твої теперішні відчуття?
О.: На цей момент?
І.: Так.
О.: Чи…
І.: На цей момент, і ше як ти сказала?
О.: На сьоднішній день, чи загалом?
І.: Давай то, шо зараз відчуваєш, і то шо загалом.
О.: Добре… Ну цей момент сьогодні, зараз мені добре, в плані в мене був можливо, не
такий вже і дуже продуктивний день, але я задоволена своїм днем і в мене хороші плани на
вечір, і гарно проведені вихідні. На той момент я задоволена.
І.: І ти казала про загалом якісь речі?
О.: Про загалом, в мене такий стан невизначеності. Тому-шо, я останнім, останнім
часом, останні місяці збираюсь, постійно задаю собі одне і те саме питання: «Що робити з
своїм майбутнім? В якій країні». А якщо конкретніше, в якій країні лишатись жити, працювати
й будувати своє майбутнє.
І.: Дякую… І шо конкретно ніякої відповіді для себе ви не дали?
О.: Ні.
І.: Які останні події тобі запам’ятались?
О.: Останні події... Вибори вчорашнього дня, день народження моєї мами, яке було в
п’ятницю… Ам, зустріч з братом зі Сходу, який повернувся з його сім’єю, і все.
І.: І які в тебе очікування щодо майбутнього?
О.: Щодо майбутнього мого чи країни?
І.: Давай про твоє майбутнє, потім про країну, потім про сім’ю.
О.: Добре. А щодо мого майбутнього (сміється), це в принципі, те, що я планую зараз
вирішити, але я надіюсь, шо, шо я зроблю правильний вибір і, бо на цей момент я, та, я
приїхала в Україну на місяць, і якраз для того, щоб щось для себе вирішити, подумати над
всім. І щодо майбутнього країни, не знаю навіть, якось важко щось сказати. Тому-шо, вже ніби
був такий момент, що здавалось ніби все піде на краще, але всеодно, дії та події, які зараз
відбуваються на Сході, не припиняються. І тим паче, шо в мене є прямий зв’язок там з моїми
родичами зі Сходу, які далі кажуть, що там стріляють, і всеодно бої відбуваються. І те, що там
розказував мій брат, наприклад, та. І мені здається, що зараз там помаленько бачимо
результати виборів, і, але мені здається, що всеодно займе багато часу, щоб, коли це все
зупиниться, ця ситуація, і шо це займе багато часу, щоб відбудувати країну, нажаль.
І.: І ше ти про сім’ю згадувала.
О.: Про сім’ю, якщо говорити конкретно про мою сім’ю, які мої очікування, в мене там
стосунки в сім’ї ненайкращі. І я дуже, я задоволена, я пишаюсь своїм братом-двійнюком, томушо він, як на мене, подорослішав і змінився в кращу сторону. Тому-шо, ми з ним мали великі
проблеми в сім’ї, от. І я за півтора року, я побачила, шо я побачила різницю, шо мої батьки
вже старіють. Мені з того дуже боляче якось стає, може до того часу якось не зауважувала, і
появляються всякі болячки і так далі. Але очікування в сім’ї, я, наразі, все більш-менш добре,
і надіюсь, шо все буде добре.
І.: Дякую. Оля, за якими життєвими принципами має жити людина?
О.: Життєвими принципами?
І.: Угу
О.: А значить, окей, там допомога іншим людям, підтримка, підтримувати свою сім’ю
і дбати про сім’ю, робити щось таке, щоб було корисне суспільству.
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І.: Ти назвала такі принципи, як: допомога іншим людям, підтримка, турбота і
підтримка про сім’ю, і робити щось корисне для суспільства. Чи живеш ти за цими
принципами? Можливо, ще за якимись принципами ти живеш крім цих?
О.: Ммм, значить я стараюсь, якщо говорити про перший принцип, я розумію, шо я, я
бачу в собі такі риси. Мені здається, що інколи ми маєм, я деколи занадто егоїстична, я
намагаюсь в собі це виправляти, і виправляти це в таких, навіть, маленьких моментах з
друзями, чи з, там, продавцями в магазині, чи (сміється) до продавців. Я неегоїстична, але в
плані, я стараюсь бути, я стараюсь стати добрішою, менш егоїстичнішою і щирішою, і, та. Про
другий принцип підтримки і турботи сім’ї, наразі, я, в принципі, зараз працюю закордоном,
але я всеодно намагаюсь там частіше спілкуватись зі своєю сім’ю, і якщо їм потрібна моя
допомога, допомогти, в плані і фінансовому, і моральному, якщо потрібно з ними поговорити,
і порадитись, і приносити.
І.: Ти по кожному принципу хочеш пройтись, я так розумію?
О.: Та, за користь робити щось корисне і добре для суспільства, напевно те, що я зараз
там трачу гроші для України – це єдине корисне, шо я роблю. Але, плюс те, шо ну я вчора
ходила голосувати. І так, так як я знаходжусь закордоном, я б не сказала, шо…
І.: (…), ти сказала цей принцип користі для суспільства, і ти більше говорила про
суспільство українське (…), і ти сказала: «я за кордоном, і я не можу робити щось тут»,
але є суспільство в Канаді, і як ти то розмежовуєш?
О.: Та, в плані ше, в принципі, в Канаді я намагаюсь, наприклад, і День незалежності
там святкували разом в українцями, якщо говорити просто за Україну і українців. І, так само,
і намагаюсь, в принципі, нє, за канадське суспільство, я просто, я дуже так зразу думаю про
державу, от і там про побудову країни (сміється).
І.: Власне тому, тому і та відповідь певна, бо ти говорила про Україну, тобто, ти
всерівно, ти ше живеш тут. Чи я правильно зрозуміла?
О.: Та. Думаю та.
І.: Що є ціним для людей, які навколо тебе?
О.: Що є ціним для людей, які навколо мене?
І.: Угу.
О.: Цінним – це сім’я, друзі, стабільність в житті, фінансове становище, здоров’я.
І.: Що є ціним особисто для тебе?
О.: Для мене – те саме.
І.: Які твої теперішні інтереси?
О.: Інтереси, чи в плані, в плані хобі?
І.: Чим цікавишся, чим займаєшся?
О.: Окей, добре, значить: станом в країні, спорт, книги, здоровим харчуванням, друзі,
(…) (…), а спільно проведений час з сім’єю, з родиною, музика, всьо по-трошку.
І.: Оля, згадай, будь-ласка, приклад
О.: Подорожі.
І.: Згадай, будь-ласка, приклад несправедливого випадку.
О.: Несправедливого випадку, зараз, зараз. Я вважаю, що мені платять замало.
І.: А чому?
О.: Тому-що, я виконую обов’язки, ніби адміністратора, а зарплата в мене, як в
офіціанта.
І.: Ти намагалася про це говорити.
О.: Ні.
І.: Чи ти сама перейняла на себе обов’язки адміністратора, чи тобі запропонували,
як це вийшло?
О.: Мені не запропонували. Формально, я не є адміністратором, офіційно. Але і тут так,
ніби з двох боків: по-перше, мені сказали, що потрібно робити це, те, те і те. Воно, в принципі,
в обов’язки офіціантів не входить. І з іншого боку, був такий період часу, шо я цим дуже
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перейнялась, в плані, цим на себе перейняла забагато обов’язків, після того в мене була
розмова з моїм шефом, і та, все налагодилось ніби, от.
І.: А шо для тебе соціальна несправедливість?
О.: Несправедливість? Як пояснити? Якщо, я в плані, якшо говорити в такому дуже
загальному, там люди нарікають, шо доля несправедлива, життя несправедливе, я керуюсь
тим, шо ти твориш сам свою долю, і все залежить від тебе в житті. Якшо говорити про такі
конкретніші моменти, шо хтось там несправедливо ставиться до когось, незаслужено,
незаслужено, не так, як має бути.
І.: Чи є ше якісь думки?
О.: Ні.
І.: (…) якшо будиш шось згадувати, то можем повертатись. Давай тепер
справедливий випадок, приклад справедливого випадку.
О.: Якшо та, можна сказати, в тій самій сфері, наприклад. В мене подруга – напарниця,
з якою ми разом працюємо, була на, значить, офіційно ніби адміністратором в ресторані. І це
справедливо, шо вибрали саме її, а не когось іншого.
І.: А чому?
О.: Тому-що, вона – лідер, і вона розумна, і добре справляється зі своїми обов’язками.
І.: Що для тебе соціальна справедливість?
О.: Справедливість? Мені так важко таке поняття, ніби, з одного боку, ти знаєш, але
важко. Абстрактне поняття просто. Ти, як, не знаю, якщо є якийсь випадок, і ти отримуєш від
того справедливі віддачі. І відповідно, мені здається, що ми застосовуємо ці поняття
«несправедливість» і «справедливість» в якихось, коли потрібно там чи якийсь вибір зробити,
чи рішення, тоді вже буває зовсім дві сторони, два виходи якось.
І.: Ти розписала свій день сьогоднішній. Чи були сьогодні випадки справедливі
або несправедливі?
О.: Несправедливих не було. Можливо, можливо, можна назвати, якшо такий випадок,
в принципі, та, коли в магазині я купувала алкоголь, в мене попросили документи, яких я не
мала і переконала продавця в тому, шоб мені все-таки продали алкоголь. І то мені ніби не на
користь, але продавець продала мені алкоголь без документів. Я вважаю, що це
несправедливо.
І.: Щодо справедливих випадків, що були сьогодні.
О.: До справедливих, я поприбирала вдома, помила посуду. Я думаю, шо справедливо,
якшо я буду це робити дома. Тому-шо, наразі, цими днями, я не працюю і я маю можливість
допомогти своїй сім’ї і батькам, там мамі, шоб їй легше було.
І.: Оля, як на твою думку, можна досягти соціальної справедливості? (телефонний
дзвінок)…
О.: Я думаю, це треба виховувати з дитинства час справедливості, та, і подавати їм
хороший приклад. І я думаю, та, це найкращий варіант. І що тоді, вони будуть справедливо
ставитись до інших оточуючих. І та, я думаю, та, навіть я знаю, шо вони підуть потім, будуть
стикатись з несправедливістю в майбутньому, такі відчуття, щоб вони, і я знаю, шо там
ідеального не досягнеш, тому-шо, є складні сім’ї, і батьки сваряться, нездорові сім’ї, просто, я
думаю, та, то найкращий варіант.
І.: Оль, чи є тобі шось додати до теми інтерв’ю, до питань життєвих принципів,
інтересів, цінностей, соціальної справедливості, соціальної несправедливості?
О.: Ні, немає.
І.: Дякую.
О.: Прошу.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні дев’ятнадцяте вересня дві
тисячі чотирнадцятого року. Ми у Львові. І я розмовляю з Назаром. Назар, скажи, будь
ласка, як ти себе відчуваєш в теперішній ситуації?
Н: Шо ти маєш на увазі, економічного, соціального самопочуття?
І: Це все. Почнем з економічного, потім, із соціального самопочуття.
Н: Економічне – добре, самопочуття на «трієчку». Може я погано в поїзді виспався,
шось не хватає, незручно було, і зараз надіюсь в маршрутці (…) висплюсь. І я надіюсь, шо
мама там шось зготовила, тому-шо, голодний.
І: А соціальне, ти ше згадував.
Н: А соціальне, в принципі, як мінімум, очікую неділі: їду на весілля свого друга
дитинства, в нас ціла компанія з Червонограда. Дуже-дуже-дуже-дуже надіюся, шо ми класно
проведем час цієї неділі. Це зараз думаю, шо на наступний тиждень треба буде трохи
бюрократичного мусору зробити. (…) походити по жекам, якісь там виписки приписки.
Сходити в военкомат занести довідки.
І: Які останні події тобі запам’яталися?
Н: Мені запам’яталася поїздка в Черкаси, де я був позавчора. Дуже не сподобалось, шо
в черкаському поїзді майже ніхто черкаською мовою не розмовляв. І в тих Черкасах – те саме:
шо йдеш по вулицях, а там одна російська мова, або страшний суржик, шо, вроді, Україна,
середина України, Наддніпрянщина. Цікаво, що там далі, за Дніпром.
І: Які в тебе очікування на майбутнє?
Н: На далеке? Близьке?
І: Почнем з близького, а потім – про далеке.
Н: З близького, я надіюсь провести цей тиждень класно, шо в мене (…), в Україні. Плюс,
в мене в Німеччині, я повернуся, почнеться: в мене є житло, але потрібно його облаштувати,
якісь меблі, за інтернет домовитися, купити якісь прибамбаси в кухню. Новий семестр –
потрібно навчання починати. Надіюсь, шо все буде добре.
І: А на далеке?
Н: На далеке, – хочу закінчити вищу освіту в Німеччині. Я ще толком не знаю, чи хочу
в Німеччині остатись, чи в ту Україну вернутись. Так, шо фіфті-фіфті. А я хочу за іспанську
мову взятися з жовтня в школі (…), хочу толково взятися за іспанську мову, шоб потім
провести практику півроку десь в Південній Америці, через рік чи два.
І:Дякую. За якими принципами має жити людина?
Н: За якими принципами?
І: Життєвими принципами, та.
Н: В першу чергу, чесність, чесність до себе і чесність до оточуючих, плюс, повага до
інших, і справедливість, може вона (…), і здоровий спосіб життя, поменше алкоголю,
побільше спорту.
І: Дивись, ти сказав, шо людина має жити за такими життєвими принципами,
такими, як: чесність до себе і до оточуючих, повага до інших, справедливість, здоровий
спосіб життя. Чи живеш за цими життєвими принципами ти?
Н: Так.
І: Які цінності в людей навколо тебе?
Н: Я думаю, шо, тобто моє оточення?
І: Та.
Н: Буде дружелюбність, цілеспрямованість, віра в себе, повага до інших і хватає. Все,
на цьому зупинимся.
І: Що є цінним для тебе особисто?
Н: Напевно зараз, на цей етап, це мир в Україні, мир в Україні і віра в себе, шо я закінчу
це навчання в Німеччині, доведу його до логічного кінця.
І: Які твої теперішні інтереси?
Н: Велосипедний спорт, (…) футбол, іспанська мова, історія української кухні.
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І: Згадай, будь ласка, приклад несправедливого випадку?
Н: Несправедливого випадку… Я був на тренуванні футбольному в клубі одному, і там
так сталося, шо м’яч вийшов не від мене за межі поля, але вся команда мені ніби не повірила.
Сказали, шо м’яч вийшов від тебе, і того не був. Короче, люди мені не повірили, і я реально
розізлився дуже, шо люди мені не повірили. Хоча, я знав на сто відсотків, шо я був правий.
І: Ти пробував шось доказувати?
Н: Да, я пробував. Я хвилину, кажу: «Я клянусь, шо я цей м’яч не трогав, шо м’яч
вийшов не від мене». Але мені ніхто не повірив.
І: Чому ти так думаєш? Чому вони не змінили думки, і не повірили?
Н: Тому-шо, я не міг нормально висловити свою думку. Того, шо це була німецька мова,
а я коли був на емоціях, коли людина на емоціях, деякою мірою втрачає самоконтроль. І
відповідно, якби це було українською, я би зміг висловитися. А так, як це була німецька, я
просто на тих емоціях не міг довести свою правоту.
І: Що для тебе соціальна несправедливість?
Н: Несправедливість, в першу чергу, – це, коли тобі просто не довіряють. Потім,
напевно, соціальний аспект.
І: Детальніше про соціальний аспект.
Н: Соціальна несправедливість, шо люди взагалі народжуються з нерівними
соціальними шансами. І взагалі, ці соціальні статуси, шо в Україні, соціальні статуси, шо все
залежить від батьків, більшою мірою все залежить від батьків. Народився в сім’ї селянина,
ніколи не станеш депутатом, малий шанс, шо станеш депутатом. Народився в сім’ї бізнесмена
– великий шанс, шо будеш вчитися в Оксфорді. Ми заручники своїх соціальних статусів в
Україні. Як майже кастова система.
І: Це тільки в Україні так?
Н: Якщо порівнювати суспільство в Україні і Німеччині, то в Німеччині по-моєму, шо
соціальні статуси не настільки впливають, як в Україні. Хоча, я не буду утопістом, і не буду
казати, шо в Німеччині не має соціальної несправедливості. Так само, шо якшо ти є дитиною
юриста, ти вчишся в престижніших вузах, також прагнеш стати юристом, ти не будеш якимось
столяром. Це, як приклад.
І: Що для тебе ще соціальна несправедливість?
Н: Можливо і гендерна несправедливість, то, шо в нас зараз в Україні. Жінки получають
недостатньо грошей. Ці невидимі бар’єри, що соціальні ліфти жінок, вони якось менш
працюють, ніж у чоловіків. Можливо ше, теж, шо наприклад, в Верховній Раді, я думаю, шо
має бути порівно, шо чоловіків, шо жінок. Мені, наприклад, подобається в парламенті (…) в
Франції: половина міністрів – жінки. І відповідно, Швеція.
І: Ще щось, шо для тебе є соціальна несправедливість?
Н: Несправедливість, може, якщо взяти в глобальному рівні, взяти геополітику, то
маленькі країни, такі як Україна чи там Польща, порівняно з великими країнами, такими як
Росія, Канада чи Китай, вони – ніхто. Думаю, якщо ми знаходимось в такій маленькій країні,
як Україна, Словаччина, Польща чи там якийсь Бруней, ми знаходимся в тіні великих,
могутніх країн. І це є несправедливо на геополітичному рівні. Нажаль.
І:Чи є ще щось додати до соціальної несправедливості?
Н: Немає.
І: Згадайте, будь ласка, тепер приклад справедливого випадку.
Н: Наприклад, я в Німеччині на початку серпня, в мене була робота одна, я складав
інвалідні візки, на складі працював. Деякі – я сортував, а деякі – я відправляв до клієнтів.
Також, я приймав ці візки від клієнтів. Шо мені сподобалося, шо мені платили таку зарплату,
яку платили би нормальному німцеві. Тобто, я був оцінений грошами так, як німець, хоча я –
іноземець. В порівнянні з тими роботами, які я мав попередні, ті рази оплачували набагато
нижчу роботу, оплачували набагато менше. Не, я неправильно висловився. Шо я мав таку
роботу, яку мали німці, а попередні роботи в мене були такі, на яких німці не працюють, то
шо вона мало оплачується. Тоді, я в серпні мав таку, яку мали німці. Я був на рівні з ними.
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Доступ до праці був. Це було справедливо, не зважаючи на моє національне походження, я
получив таку роботу, яку (…), з набагато вигіднішою зарплатою.
І: Шо для тебе соціальна справедливість?
Н: Справедливість – це, коли ти отримуєш те, на що ти заслуговуєш.
І: А хто контролює, хто опікується тим, шоб ти отримував те, на що заслуговуєш?
Н: Напевно, це моральні норми. Якщо взяти міжособистісне спілкування, оскільки
моральні норми контролюється, але звісно, якщо це йдеться на офіційному рівні. то це мають
бути закони. Я казав про перший приклад, то неписані закони. А зараз, цей приклад – це писані
закони, тобто кодекси законів. Так само, вони можуть бути на державному рівні і на
геополітичному. Наприклад, статути ООН чи статути (…), вони би мали регулювати
міждержавні відносини. Також, Біблія можливо. Не Біблія, а релігійні ніби збірники законів:
Біблія, Коран, Талмуд.
І: Що ще для тебе соціальна справедливість?
Н: Справедливість – це, коли ти, можливо, шо тобі ніхто не пхає палки в колеса, коли
ти йдеш до своєї цілі, шо все би мало би бути гладко. Але світ такий, шо багато
непередбачуваних факторів (…). Справедливість – це те, що ти можеш досягнути своєї цілі не
погризаючи в корупцію, не погризаючи в брехню, і коли тобі інші люди допомагають,
сприяють, а не засуджують. Також, можливо, справедливість – це те, що люди не поділяються
за соціальними ознаками, расовими, релігійними критеріями.
І: Ще щось є додати до соціальної справедливості, несправедливості?
Н: Не.
І: Ти заповнював свій вчорашній день. Чи були вчора приклади соціальної
справедливості чи соціальної несправедливості?
Н: Як такого, мені нічого на думку не спадає. Наприклад, можливо, такий був: в
Білорусії їхав в поїзді, я не платив за білизну. Тобто, там додатково треба платити за білизну.
Так само в нас, в Україні, треба додатково платити до білизни. В Білорусії, в мене був такий
випадок, шо я не заплатив за білизну, і я взяв матрас і подушку. Потім мені провідник сказав:
«Шо ти не платив за білизну, ти не маєш користуватися подушкою і матрасом». Вчора я їхав,
і так само провідниця побачила, шо я не платив за білизну, але вона проігнорувала то, шо я
взяв подушку і матрас. Я рахую, шо це справедливо.
І: Все, з вчорашніх випадків все?
Н: Угу.
І: Як, на твою думку, можна досягти соціальної справедливості?
Н: Це так само, як утопія. Її нереально.
І: А чому?
Н: Того, шо на шляху завжди перепони, завжди є така честолюбність, людська
схильність брехати, жага до грошей, жага до слави, і просто напросто, необачність і різні
непередбачувані фактори.
І: Чи можна якось подолати цей людський егоїзм, брехню?
Н: Неа. Це людська натура, її не зміниш. Кажуть: «Горбатого і могилою не виправиш».
І: Але ти попередньо згадував про то, шо закони є, є моральні закони. Чи якимось
чином вони можуть регулювати це?
Н: Не. Вони так само, як і людська сутність, закони так само є неідеальними, завжди є
якісь прогалини в цих законах. Нічого не буває ідеальним. Так само людська натура –
брехлива, честолюбна. Так само і закони, не можуть все охопити, вони не можуть взяти і
охопити всьо. Не існує таких моральних норм, шоб вони були такими генеральними.
І: Але виходить так, шо соціальна справедливість – утопія, а соціальна
несправедливість – це реальність?
Н:Так.
І: А є щось між тим і тим?
Н: Всі біполярні.
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І:(…) чи в тебе є шось додати до теми інтерв’ю, до питань цінностей принципів,
соціальної справедливості, соціальної несправедливості?
Н: Додати? Трошки подумаю, і не маю нічого додати.
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І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні чотирнадцяте липня дві
тисячі чотирнадцятого року. Ми у Львові. І я розмовляю з Мішою. Міша скажи, будь
ласка, як ти себе відчуваєш зараз?
М: Очень хорошо, очень приятная атмосфера тут у вас, во Львове. Я здесь ни разу еще
не был, поэтому приятно удивлен.
І: А як загалом себе відчуваєш в теперішній ситуації?
М: Прямо сейчас , из того что мы с вами разговариваем, тоже мне приятно. А так, сдесь
и в Донецке не было всего, что там происходит, было бы наверное чуть-чуть веселей. Из-за
этого много вопросов возникает безопасности семьи, друзей и так далее.
І: (…) За якими принципами має жити людина?
М: Хороший вопрос (…). Я думаю, для каждого человека эти принципы должны быть
индивидуальны. Я не люблю, когда люди диктуют другим принципы. Я думаю, только человек
сам, наедине с собой, может прийти к своим принципам.
І: Чи важко людині бути наоднині з собою, шукати свої принципи?
М: Наедине с собой, пожалуй по-настоящему быть, очень трудно, особенно если ты
стараешься быть честным с самим собой. Это одно из самых сложных достижений и важных,
наверняка, достижений человека.
І: За якими принципами живеш ти?
М: Я не до конца это сам еще понял, я молод. Я думаю это всё приходит.
І: Ти сказав про важливість чесності із самим собою. Ти чесний сам з собою?
М: Я очень стараюсь быть честным с самим собой, и мне кажется последнее время
намного честнее, чем раньше.
І: Чому?
М: Банальным ответом, наверное, был бы возраст. Мение банальным, – я не знаю. Я
конечно понимаю для интервью это отвратительный ответ, но это правда.
І: Мені важливо чесність. Не тільки самим з собою, але й з іншими.
М: Безусловно.
І: Окей, дякую. Які цінності в людей навколо тебе?
М: Ценности людей вокруг меня. Во-первых, естественно могу говорить только о
маленьком кругу людей, потому что, просто встречает человека, ты вряд ли может сразу
понять его ценности. Это не вопрос, которые обычно задаешь малознакомому человеку либо
думаешь об этом. Наверное, у моих друзей, они внешне разные, но внутренне – примерно
одинаковые. Этим я хочу сказать, что внешне они делают абсолютно разные вещи, но хочется,
и в конце концов, примерно одних и тех же вещей.
І: Яких?
М: Ну наверное, от части любви безусловно, покоя в какой-то мере. Хотя, причем тем,
кто сильнее гуляют, в конце дня больше хочеться. Уверенности не только в себе и в
окружающих, честность с самим собой, Свобода внутренняя и внешняя.
І: Можеш пояснити цю різницю?
М: Да. Раб, физически раб безусловно может быть полностью свободным человеком, а
образно, так скажим, это такое очень грубое опущение. Но американец бегущий с флагом,
даже не бегущий, а едущий с флагом, кричащий о своей свободе во все горло, чаще всего,
совершенно несвободный человек. Потому что, внутрине, потому что его продвигает на эту
свободу. Человек, вообще, вряд ли будет много кричать по-любому поводу. Он не будет
позировать свою свободу никогда. Он не будет даже говорить скорее всего о своей свободе.
Если это конечно не интервью, когда ему задали (…)
І: Чи ще якісь цінності в людей навколо вас?
М: Я не хочу специально надумано. Если ко мне придет, я добавлю.
І: (…) шо цінне для тебе?
М: Это безусловно, как это наверно не странно, намного более сложный вопрос, чем
рассуждать о других. Бродский писал: «В чужие лезть дела, коль в своих нужно разобраться».
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Трудно рассуждать. Я тоже, я не могу сказать, что я бы хотел бы быть свободным. Я хотел бы
сохранить за собой свою свободу, которая у меня есть. Я хотел бы, находя хорошее в будущем,
не терять хорошее прошлое, это обобщает любовь и дружбу, и верность. Я думаю эти вещи не
стоит перечислять, они в любой цитате Вконтакте выложены как на руке. Особено эта цитата
от Эрих Мария Ремарка, ставшей уже попсой в социальных сетях. Я думаю, переварачивай
(…) четырнадцытелетние девушки.
І: Які теперішні твої інтереси?
М: Я совсем недавно снова захотел жить. Я хорошо помню себя в десять лет. Я очень
хотел жить. Я тогда еще не знал, но это было. Я просто не знаю, как сформулировать. Потом
это ушло. Я начал чуть засыпать. А вот недавно оно, как мне показалось, вернулось. Так, что
мне трудно, как я уже сказал, я слишком молод, чтобы сформулировать это. У меня очень
много интересов: стою-кричу сам себе в зеркале Бродского, потом открываю какой-то
экономический журнал, читаю его десять минут, и мне становится то ли интересно, то ли нет,
непонятно. Потому что, оно меня наталкивает на какуе-то мысль о миниатюре Жванецкого
туда, вообщем, пока я прыгаю, как только перестану. Стихи хотел бы я начать хорошее писать
в скором времени. Я могу это делать, но по невероятной своей лени, я оставляю те восемь
творений по-русски, я написал по-русски и десьть по-английски, ниче другого пока не
предпринимаю. Хотел бы иметь деньги начисто, как финансовую свободу внешнюю. То есть
смочь полететь куда-то, или смочь просто сделать что-то. Например, я не полетел зимой в
Украину, просто, по банальной причине, решили мы не найти тысячу долларов на билет. Я
бы увидел дедушку, бабушку, хочеться. Такие вещи, как достижение целей, нежели счастье,
была бы хорошая (…)
І: В мене уточнення, ти сказав, шо захотів жити зараз.
М: Мне кажеться, донедавна.
І: Як це, хотіти жити для тебе?
М: Наверное это что-то Толстовкое: «хочешь быть счастливым – будь». Так сказал Лев
Николаевич Толстой. От, я вышел к озеру Женевскому, не Женевскому точнее (…). И как-то
мне очень надоело все, в чем я стоял в тот момент, и одежда мне надоела, и сам я, и свои
недостатки, которых на тот момент не было, их признал, и они стали растворяться от этого. И
хотеть жить – это такая, как бы сформулировать, урегулированная страсть. Хотя
урегулированная – это отвратительное слово. Я просто хорошо помню свидания с
шестнадцатилетними девушками: забегал цветочный магазин и кричал: «Самых красивых!
Много. Очень быстро». Брал этот букет, кидал деньги, бежал. Вот это была, да, эта страсть.
Она совершено безглуздая. А вот просто каждый день хотеть вставать, улыбаться рассвету,
когда тебе не почему-то, а просто хорошо, ты хочешь жить. Хотеть жить – это вечно, не
сдаваясь, проигрывая, спорить с Антоном Павловичем Чеховым.
І: Згадай приклад несправедливого випадку?
М: Несправедливого?
І: Та.
М: Я вообще весы, для меня несправедливость существует совершенно везде и во всем
(смеется). Поэтому это даже невозможно. Я еще и холерик. Есть, что вспомнить (…). Я скажу,
что я не знаю ни одного несправедливого случая, потому что, я не могу быть уверенным в его
несправедливости. Я
назову случаи, которые мне в жизни казались невероятно
несправедливыми, которые потом я начал смотреть по-другому. Например, уезжаю в Америку
в первый раз, так традиционно касаясь своей темы, считал это нереально несправедливостью.
Меня увозили от друзей, от отца, от родственников, от моего языка, от моего менталитета, от
моей культуры, от любви моей, не какой-то конкретной, а общей. И я терял все. И естественно,
я считал это довольно таки большой несправедливостью. Но, наверное со временем, я понял,
что все то, что настоящее было, оно осталось, все настоящие друзья – остались, любовь –
осталась. И наверное, это было не зря. По крайней мере, мне это дало очень большие вещи,
как мировоззрение, как вещи которые невозможно получить (…).
І: А справедливий випадок?
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М: Справедливый? (…) В Одессе где то два года назад, в честь Жванецкого назвали
бульвар. Считаю это очень справедливо. Причем, сделали это при жизни, что очень важно. На
Руси, мы очень любим начинать ценить людей после их смерти, да и не только на Руси, в
принципе, везде.
І: З чим в тебе асоціюється соціальна справедливість?
М: С чем? Точно уж не с весами. То есть, справедливость не ассоциируется с
равновесием. Такой вот я контрреволюционной доктриной отвечу на этот вопрос. Вообще, это
эфемерное понятие. Оно не может быть, его нельзя высчитать. Справедливость, наверное, –
это какое-то душевное чувство скорей, статистическое.
І: Тобто, кожен індивідуально сприймає соціальну справедливість?
М: Да. И для каждого человека, для одного и того же случая и так дале. Она – да. Прошу
прощения, я часто говорю метафорами.
І: Все ок, мені дуже цікаво. Дивись, ти розписав свій день. Чи було сьогодні у тебе,
соціальної несправедливості, як такої, у тебе нема. Окей, правильно зрозуміла, все
сприймається трохи (...)
М: Я безусловно человек, как пишущий стихи, как часто загорающейся чем то, она
моментальная. Для меня есть, но если я начинаю думать о ней, она безусловно становиться в
общем. Все мы люди, и естественно, я в пилу секунды, я могу считать безусловно
справедливо. Подумав об этом, я могу с собой уже не согласиться.
І: Чи були сьогодні справедливі випадки чи моментально несправедливі?
М: Нет, к сожалению. Я конечно могу сейчас придумать очень интересный ответ тебе,
но такой сегодня был день, что пожалуй, я не могу привести такого примера, ни того, ни того.
І: А як досягти соціальної справедливості?
М: Достигнуть справедливости? Чаще всего, она делает это сама. Я не знаю, как
достигнуть справедливости.
І: А як вона це робить?
М : (…)
І: Вона незалежна, від кого залежить?
М: Я не хотел сексиских комментарий. Возможно, это и он (сметься).
І: Окей, добре, без сексизму.
М: Это была шутка.
І:Окей. Справедливість, ти сказав, вона/він це робить сама. Чи хтось об’єктивно
може вплинути?
М: У меня сразу, если ты, как мне кажется, ты идешь в эту сторону, у меня сложные
отношения с религией.
І: Окей. Релігія, є держава, ти кажеш індивідуально кожен сприймає
справедливість.
М: Держави – нет, держави не существует. Существуют люди. Все таки, если мы берем
страну, или какую нибудь такую вещь, не эфемерную, то все равно, решение людей, да, закон
тут, по-этому даже если это обобщённое решение, даже если все люди в стране проголосовали
за справедливость, они, люди, и это еще спорный вопрос насколько они справедливы, правы
и так далее.
І: Дивись, ти сказав, шо соціальна справедливість – це душевне почуття. І воно
через індивідуальну призму сприймається. І ти сказав, шо досягнути соціальної
справедливості ти не знаєш як, бо вона це робить сама.
М: Это мне кажется, это не утверждение.
І: Не-не, я хочу, шоб ви подумали.
М: Мне иногда кажется, что это происходит само по себе. Но не из-за каких то
кармических вещей, ничего такого, просто люди поступающие как то, часто, обычно догоняют
сами себя, образно невозможно все время(…), когда небудь упадет.
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І:Окей, я хочу знов вернутися, якщо соціальна справедливість, вона досягається
(…), але ти кажеш, шо існує індивідуальне сприйняття справедливості. Який зв'язок між
тим, шо я індивідуально сприймаю справедливість і вона досягається сама?
М: Нет, ты не, когда я сказал, что она достигается сама, то я, опять таки, имел введу не.
Это не какая то конкретная, достигнутая справедливость, нельзя сказать ,что скинули (…) это
было справедливо.
І: Це не як доля?
М: Конечно, но, нет общей справедливости с которой можно согласиться. Образно, она
недостижима. Потому что не описсуема. Но не, я не знаю, ты меня озадачила. Я слишком
думающий человек, что бы отвечать на такие вопросы, мне сложно (смеется). Был бы я, самую
малость, менее бы думающим, я б тебе сейчас очень конкретно ответил, причем с числами,
страницами и статистикой. Но вряд ли получиться.
І: Чи готові шось додати до питань цінностей, принципів, соціальної
справедливості, несправедливості?
М: Ценности, принцип, справедливость.
І: До теми інтерв’ю шось?
М: Да-да, я понимаю. Ценности. Кроме, наверное, банального, что они без конца
меняться в одних и тех же людях почти, часто, даже ежеминутно. Иногда разговариваю с
людьми, которые мне что-то доказывают, и в течение этого разговора начинают доказывать
себе тоже самое. При чем, люди очень редко что-то доказывают, и обычно, в себе что-то
выказывают, когда спорят с одним человеком. Потому что, так, как истине свободный человек,
внутренне, точнее ни кричит так, что-то знающий человек или уверенный в том, что он
знающий, очень редко. Очень не (…) об этом спорить. Нет, к сожалению больше добавлять
ничего не хочу. Только потому что, у меня ум писательский, и если я начинаю добавлять, я
начинаю добавлять, а это уже художественная литература.
І: Дякую за розмову.
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І: Доброго дня! Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 25 червня 2014 року. Ми у
Львові. Я розмовляю з Андрієм. Скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте, в
теперішній ситуації.
А: Нормально, в принципі, почуваю себе.
І: Чи щось змінилось за останній час, чи все стабільно?
А: Змінилось. Що змінилось, що змінилось…. Та змінилось сімейне положення. От
сестричка недавно народилась, півроку тому, рік майже. Змінилось, робота помінялась, не
знаю.
І: Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, за якими життєвими принципами має жити
людина?
А: Життєвими принципами… Не знаю. Працювати, напевно, на роботі, забезпечувати
себе, строїти якісь відношення, якусь сім’ю в майбутньому.
І: А може ще щось?
А: Не знаю, старатися дивитись за собою, не влазити ні в які складні ситуації.
І: Дивіться, ви вважаєте, що людина має жити за такими життєвими принципами,
як: забезпечувати себе, працювати, будувати свою сім’ю майбутню і дивитися за собою,
за своєю поведінкою, за своїм оточенням. Я так зрозуміла?
А: Так.
І: Для того, щоб не влазити в складні ситуації. Скажіть, будь ласка, а за якими
життєвими принципами живете ви?
А: Стараюсь дотримуватись таких принципів, які я щойно назвав.
І: Ви кажете, що стараєтесь їх дотримуватись. Можливо, виникають якісь
складнощі, перепони, як воно виглядає? Що може стояти на перепоні до використання
цих життєвих принципів?
А: Не знаю. Наприклад, коли не получається збудувати якісь, наприклад, відношення.
Коли, коли, наприклад, нема роботи підходящої для мене, і я не можу працювати. Або, коли
взагалі немає роботи. Коли, коли, можливо, тебе підставляють якісь люди чи ще щось таке.
І: Дякую. Скажіть, будь ласка, що є цінним для людей, які навколо вас?
А: Не знаю. Сім’я, напевно, в першу очірєдь, рідні, близькі.
І: Потім?
А: Потім, потім…Не знаю, коло, яке тебе оточує. А дальше вже, не знаю, вже то, як в
кого. В кого – робота, в кого – що.
І: А детальніше.
А: В кого – навчання…
І: Так, так. Оці пріоритети. Тобто дуже індивідуально все?
А: Не зрозумів питання.
І: Ви кажете: «в кого як»: в когось робота, в когось навчання. Тобто, дуже
індивідуально оці цінності у людей проявляються.
А: Я так тоже не можу сказати за кожного. В кожного свої.
І: А про себе. Що є цінним для вас?
А: На першому місці, так я казав, – рідні, батьки. На другому, напевно, люди, з якими
я спілкуюся, мої друзі. А на третьому, не знаю, здоров’я, напевно, швидше, то не входе.
Дальше вже, а дальше вже – робота, навчання і так дальше.
І: Окей. Зараз ще підсумуємо. Значить, люди, які навколо вас у них цінне, по-суті,
так, як для вас особисто: сім’я, родина, близькі, оточення близьке, друзі. І тут же
розходиться. І для вас далі: здоров’я, як цінність і робота, навчання, ви назвали.
А: Так.
І: Можливо, у вас є ще щось додати до цінностей ваших або вашого оточення,
людей, які навколо вас?
А: Ще, напевно, цінять, якщо є в когось, відношення з другою половинкою своєю,
тоїсть з дівчиною, чи дівчини з хлопцем.
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І: Дякую. Чи є ще щось додати по життєвих принципах, цінностях? То, що ми
говорили.
А: Думаю, що ні.
І: Тоді пригадайте, будь ласка, приклад несправедливого випадку.
А: Приклад несправедливого випадку… Не знаю, наприклад, коли я зустрічався з
дівчиною, і поїхав на роботу, і, коли приїхав, і побачив, що вона вже з іншим хлопцем, не
дочекалась. Думаю, це несправедливий випадок.
І: Що для вас соціальна несправедливість? Коли чуєте «соціальна
несправедливість», що зразу виникає в голові, які виникають асоціації, з чим?
А: Несправедливість… Коли до тебе, тоїсть не, не так, як ти на це заслуговуєш.
І: Ви назвали несправедливий випадок, який ви назвали. Чи можна говорити, що
невірність – несправедливість? Чи правильно думаю?
А: Ну так, напевно.
І: Можливо, ще щось. Ви назвали несправедливість – невірність і ставлення, не те
ставлення, на яке людина заслуговує.
А: Не зрозумів.
І: Ми, коли зараз говоримо про соціальну несправедливість, з чим у вас
асоціюється соціальна несправедливість. Ви назвали, невідповідне ставлення, на яке
людина мала б заслуговувати і оця невірність.
А: Ну, та.
І: Можливо, ще щось виникло в голові.
А: Пока що ні, не знаю.
І: Тоді згадайте справедливий випадок.
А: Справедливий… Наприклад, коли я, наприклад, запізнююся на екзамен якийсь, чи в
цей день, коли екзамен не можу прийти. Тоїсть дзвоню, попереджую, що я не можу прийти, і,
наприклад, потім приходжу і здаю. І мені, тоїсть, дозволяють перездати, здати. Думаю –
справедливо. Думаю справедливо, коли, можливо, я щось не так зробив, тоїсть, попросив
пробачення, і, наприклад, мене вибачили. Думаю теж справедливо. Ще справедливо, не знаю,
друзі чи батьки, тоїсть, коли до тебе ставляться на то, що ти заслуговуєш, чи друзі, чи дівчина.
І: Тоді за таким методом, як про соціальну несправедливість, що для вас соціальна
справедливість?
А: Я щось не поняв.
І: Які асоціації виникають до слова «соціальна справедливість»?
А: Доброта, взаємне розуміння, чесність.
І: Доброта, чесність, взаєморозуміння… Може ще щось? Дивіться, оце, що ви про
сьогоднішній день розписали. Чи можете, чи було щось сьогодні таке справедливе чи
несправедливе?
А: За сьогоднішній день, напевно, ще нє, ні того, ні того не було.
І: Окей. Тоді, як ви думаєте, як можна досягти соціальної справедливості?
А: Показувати, наприклад, показувати, приводити приклади вчинками, напевно,
якимись діями. І самому, в першу чергу, старатись бути справедливим по відношенню до
інших.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні дванадцяте липня дві тисячі
чотирнадцятого року. Ми в Стрию. Я розмовляю з Дмитром Богдановичем. Скажіть,
будь ласка, як відчуваєте себе в теперішній ситуації?
Д: Теперішній ситуації, на рахунок нашої країни?
І: Почнемо з країни.
Д: На рахунок країни, дуже складна обстановка, і політична, і економічна. Дуже багато
проблем в цій ситуації, в якій ми опинилися. І просто, є багато думок про теперішній уряд, про
ту ситуацію, яка твориться на Сході в тих двох областях. Багато переживань і багато таких,
коли дивишся телевізор, дуже неспокійний. Дивишся, як гинуть наші солдати, наші діти, нашої
країни з тими екстремістами, шо то не вартує того. Багато батьків і сімей переживають за своїх
дітей, які пішли воювати. Тим більше, шо ці діти, я маю на увазі, цих солдатів юних, вони не
мають підготовки ніякої, і вони задарма гинуть. В таких ситуаціях потрібна професійна армія,
професійні спеціалісти воєнної справи. В основному так.
І: Дякую. Самопочуття в теперішній ситуації, як ви себе відчуваєте тепер?
Д: Я не зрозумів конкретно вашого питання.
І: Враховуючи теперішню ситуацію, ви про країну загалом згадали, шо
відбувається в нас зараз в країні. То, шо ви зараз повернулись на певний період часу, як
ви себе зараз відчуваєте?
Д: Як можна це сказати. Я так відчуваю, коли я їхав ше, летів літаком, собі всякі думки
були в голові, шо я їду так, як в окуповану країну, розумієте. Такий тривожний стан був. Я
їхав і не знав, яка ситуація буде в тому аеропорту, чи в тім самім поїзді, яким добирався ще з
Києва до Львова, розумієте. Просто якось так тривожно було. Бачиш різні ситуації, шо
робиться. Думаю, не дай Бог, і дойде до Києва, розумієте.
І: А як вже сюди приїхали, чи ця якась тривога зникла?
Д: Зникла, я побачив, шо робиться в аеропорту. Взагалі, в Києві, шо робиться – там
спокійно. Потім, я так оцінив, шо ця ситуація проходить тільки на Сході Україна, Центр і Захід
контролірується, і там у нас більш спокійно. Тому-шо, в нас люди, думаю, не допустять до
такого аби дойшло, аж до Заходу. Але бачу, шо ситуація все унармалізовується. Армія починає
працювати ефективно, ефективно. І ці екстремісти вже бачать, шо вони не можуть нічого
зробити. Поміч з Росії чим раз менша і менша. І я думаю, шо то скоро кінчиться. Я бачу і люди
спокійніші стали, менше розмов стало про це, шо робиться. Бачу, шо то йде до закінчення, шо
більше спокійно. Ми привикли жити в спокійній країні. Ми ніколи не воювали з ніким до моєї
пам’яті, розумієте. От, у чому справа.
І: Дякую. За якими життєвими принципами має жити людина?
Д: За якими принципами? Я думаю, що людина, для початку, має мати якісь свої
цінності, мати житло. По-перше, це необхідно мати житло, мати всі юридичні переваги. Всі
юридичні переваги, тому-шо, вона повинна по своїм питанням кудась звертатися, шось своє
требувати, вимагати то, шо їй необхідне, шо дає закон. Дальше, мати право на працю,
працювати, бо без праці не буде мати якихось інших цінностей. Мати право на освіту. Шоби
вона, наприклад, батьки, як вже батьки старші, в такому віці як я, мали надію, шо моя дитина
може вчитися в любому закладі, в якому вона бажає. І чи вона буде приватно вчитися, чи вона
буде вчитися за рахунок держави, то таке, то справа часу і справа вибору дитини. І мати
гарантовану медичну допомогу, і навіть медичну допомогу, і навіть, якщо людина працює,
повинна мати медичну страхівку, шоб людина могла звернутися по своїх хворобі, чи ше по
чомусь звернутися, якщо вона працює, в медичний заклад. І він, на основі цієї медичної
страхівки, міг лікувати цю людину. Не так, як у нас зараз усе приватно, підеш на якусь
операцію – повинен сам оплачувати навіть і ту вату, і ті уколи. Так, як людина працює, і вона
повинна бути забезпечена цією страхівкою. Ще що… І щоб молоді люди, які закінчують
учбові заклади чи вищі, чи середні, які завгодно, шоби мали право на працю і мали місце, де
працювати. Не так, як у нас получається, людина закінчила вищий учбовий заклад, наприклад
університет, і мається у пошуках роботи. Діти-спеціалісти – незайняті, дуже погано, молоде
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покоління і незайняте. Старше вже відпрацьовує свої роки і звільняє місця робочі. А молоді
не можуть найти роботи, не можуть собі заробити гроші для прожиття, для свого майбутнього,
наприклад цього, шо, наприклад, вийняти квартиру і працювати в якомусь місті. Або ше їм не
позволяє зарплата, і вони постійно на обійсті своїх батьків.
І: Дякую. За якими життєвими принципами живете ви?
Д: Бути законопослушним, жити, громадянином України.
І: Можливо ще щось?
Д: Бути ним, але то не получається. Тому-шо, в цьому всьому, шо чого я добився, все
добився я сам. Мені держава не помогла ні одною копійкою. Все я добився сам, розумієте. І
то трошки погано. В кінці кінців, в мене не було роботи, я вимушений був виїхати, шоби вчити
і годувати свою сім’ю. Просто я хтів аби мої діти мали вищу освіту, а на вищу освіту в мене
грошей не було, і я був вимушений виїхати.
І: Коли ми говорили про принципи людські, ви сказали, шо принципи будуються
на цінностях. Які цінності панують серед людей навколо вас?
Д: Я так замітив, шо ніяких цінностей на даний час нема. Діло в тому, шо люди
стараються заробити гроші аби вижити. То, шо ще впадають і вподобають релігію, шо люди
вірять в Бога. А в державу, вони вже так розвірилися. Я бачу, так вже люди говорять, всі такі
їхні враження, вони мають надію тільки на себе, шось не довіряють вони державі.
І: Ми говорили про цінності в людей навколо вас. Які цінності в вас особисто?
Д: Шо ви маєте на увазі конкретно?
І: Що для вас цінне?
Д: Для мене цінне – моя сім’я, перш за все. Я переживаю за свою сім’ю. А все остальне
– приходить з часом і постипено. Необхідно – це працюю над цим, необхідно – це працюю над
цим, розумієте. Перше моє – якщо буде гаразд моїй сім’ї, тоді думається про шось інше, і шоб
був спокій в країні. Моя сім’я і моя країна, аби був спокій. Буде спокій – буде все гаразд. Не
буде спокою – будуть дуже великі проблеми. От, як зараз ми бачим на Сході, дуже велика
людина мала всі свої надбання, всі свої цінності мала, раз – залетів снаряд, нічого – нема, ні
сім’ї, ні будинку, ні цінностей, нічого нема, пусто, одні руїни. І людині вже нічого не треба,
нічого, бо її вже не має. Війна – то є дуже страхіття.
І: (…), які ваші сьогоднішні інтереси?
Д: Інтереси – заробити гроші, закінчити житло, шоб моя сім’я прейшла в нову квартиру,
і все. І тому, в основному. бо це проблема номер один – житло. От такі в мене інтереси. Тому,
я знахожуся в еміграції в іншій країні. У нас неможливо заробити гроші, особливо в моєму
віці, вже в такому віці на роботу не беруть і не потребують. І шоби не ці проблеми, я би вже
тут був давно.
І: Згадайте, будь ласка, приклад несправедливого випадку.
Д: Тут чи там?
І: А де згадаєте, шо перше в голову спаде.
Д: Несправедливого випадку?
І: Та.
Д: От, був недавно несправедливий випадок (попросив вимкнути диктофон).
І: Ми поговорили про соціальну несправедливість, про несправедливий випадок.
І що для вас соціальна несправедливість, з чим асоціюється соціальна несправедливість?
Д: Асоціюється, я говорю, з чим в мене асоціюється: влада помінялася, а то саме на
місці.
І: Шо то саме? Тобто, знаєте, мене цікавить соціальна несправедливість. Що для
вас соціальна несправедливість?
Д: Я не зрозумів. Конкретно, як ви то хочете, шоб я казав?
І: Добре, от про випадок, який ви говорили, там, наприклад, соціальна
несправедливість - це корупція, наприклад, несправедливість – це, шо ше, можливо?
Д: Просто, тоже, ше раз, я був довший час, цікаво, в мене так був період між прильотом,
як я прилетів в Київ, і чекав на поїзд дві-три години, я чекав. Бачив, як люди стоять в черзі за
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білетами на потяг, і як відносяться працівники до громадян. Не з повагою до людини. То ж
таке відношення, шо вроді ця людина, шо купляє білет, вона так як помагає желізній дорозі,
так. Вона робить собі добре. Вона купляє білет, шоби приїхати в якесь місто, чи в якусь
місцевість, і одночасно піднімає рівень добро.., як вам сказати, дохід желізної дороги за
виконану роботу. Але таке відношення, з криком, з неповагою. Наоборот, може, потрібно
якось більш благіше ставитися до своїх клієнтів і відноситися. Я вже так путаюся в словах
(сміється). Відноситися краще до своїх клієнтів, сказати: «Підождіть, будь ласка, зараз я
перегляну». «Я не маю часу». То так нервово. людина подивилася, стиснула плечима і пішла
в іншу касу. Там людина була інша, і вона домовилася, і договорилася, і получила свій квиток,
і сіла на поїзд, поїхала. Але в неї осадок лишився, в неї осадок в людини лишився. Наприклад,
чи вона буде місцева чи немісцева, але осадок лишився. В нас нема ше тої культури просто,
чи ми так довго жили без тої культури, чи як.
І: Дивіться, ви про соціальну несправедливість сказали, шо це корупція, неповага,
неблаге відношення до іншої людини. Можливо ще щось?
Д: Я так не можу зорієнтуватися, розумієте.
І: Так підем тоді іншим шляхом.
Д: Бо я тут довший час не живу, розумієте.
І: А в Іспанії ви не стикалися з соціальною несправедливістю, щоб обґрунтувати
для себе і для мене, шо це таке?
Д: Мені здається, шо в Іспанії краще відношення до людей. Чи просто в них таке
виховання, чи інша країна, більш вільна така. Люди незациклені на таких всяких дурничках.
От, навіть, шо вони мають бути. І якщо людина працююча, і вона навіть в пенсійному віці,
вона забезпечена і має, розумієте, якусь страхівку, і має чи накопичення, чи навіть не має
накопичення, вона получає заслужану пенсію. І вона планує свій добробут, і вона свій віддих.
В Іспанії люди більш спокійніші, більш приємні, щоби ти не звернувся. Навіть, от я з іншої
країни, я звернуся до любого прохожого з якимось питанням: «Де та вулиця?», «Де шо?», всі
зупиняться мені пояснить так все докладно, чуть не візьме за руку і не відведе. В нас того нема.
І ше скаже, який номер метро, чи який номер автобуса, як під’їхати, шо і як.
І: Чи можете ви згадати приклад справедливого випадку?
Д: Де?
І: Де згадаєте.
Д: Справедливого? (усміхається)
І: Та.
Д: (Довга пауза, думає). А один такий випадок був, але не тут, в Іспанії, то, шо я
пригадую, саме такий, шо недавно був. Наприклад, я оформляв нову резиденцію, в нас, що
п’ять років поновляється резиденція і право на працю, шо то є офіційна віза в Іспанію, і я можу
офіційно працювати там. Були якісь в мене неполадки з документами, з паперами, і ця жінка,
що приймала в мене ці документи, хотіла відкинути мої документи ще на два місяця назад, шо
я оформив і приніс ці документи. Підійшов їхній шеф, шо командує цим відділом, і спитався:
«В чому проблема?», «В чому справа ?», «Що потрібно, і що сталося?», – спитав мене. Я йому
все розказав докладно, і він каже: «То не треба відкидати цю людину на два місяці назад.
Просто пускаєте його в потік оформлення цих документів, а він завтра занесе цей папір». Мене
то дуже так, я получив задоволення від того, шо людина так розказала, пояснила своєму
працівникові, шо то нема необхідності мене перекидати на два місяці, бо в мене підходив час
виїзду у відпуск, і мені прийшлось би брати інші папери, шоб я відкрив іншу візу додому, бо
я без цього паперу можу виїхати, но не вернутися. Тим більше, в мене контракт, і мене були б
дуже великі проблеми. Він каже: «Ця людина донесе, а наразі ви йому оформіть тимчасову
візу». Є такий спеціальний папір, називається regresо. Він дається на три місяці на повернення
в Іспанію, шо Іспанія дає дозвіл на повернення в Іспанію на протязі три місяці. Мені хватає
один місяці, але вони дають такий термін – три місяці, на всякий випадок. І мені це дуже
сподобалося. Я вже такий був в нервах, переживав дуже, як то так білети на руках, я купив
заздалегідь, бо білети по інтернету швидше купиш, – і дешевше. І я получив задоволення
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просто, шо людина прийшла на уступки, ввійшла в мою ситуацію. Я думаю, в нас би того не
було. В нас би сказали: «Ото ваші проблеми, з тим і розбирайтесь». Так би було в Іспанії, я би
звернувся до цього шефа, але він просто підійшов, і так сталося, шо ми переговорили, ми
порозумілися, і він каже: «Ви маєте білет на руках?». Я кажу: «Так». Він каже: «Покажіть,
будь-ласка». я показав. Він каже: «Всьо правильно. Оформляйте цю людину так, як має бути.
А він завтра цей папір донесе. Це невелика проблема».
І: Шикарно.
Д: Та, ви розумієте, я був в шоці. Думаю, чьо то так? І сталося так, як я думав, і цілий
день я мав задоволення. Розумієте, таке відчуття получив, просто задоволення, получив
добавок енергії, розумієте. Ти і так думаєш, переживання, додому їдеш, збираєшся, туда-сюда.
Знаєте, як на роботі, ти й на роботі, бігаєш на роботі – додому. Багато проблем є там
нерішаних, бо потрібно самому рішати, бо я сам в Іспанії, без сім’ї .
І: З чим у вас асоціюється соціальна справедливість?
Д: Шо повинно бути, то шо має бути, шо людині потрібно, шо потрібно їй, передбачено
по закону, шо вона має мати, то шо має мати (розмовляє з кимось іншим).
І: Соціальна справедливість, у вас зі тим, що має бути…
Д: Те, що має бути.
І: Те, що має бути, відповідно до закону.
Д: Відповідно до закону, та. Людині положено право на працю, так, право на науку,
право на навчання, право на медичне обслужування, так.
І: Можливо ще щось? Чи соціальна справедливість, власне, з чим асоціюється?
Д: Власне, з цим, шо має бути, так, як має бути.
І: Окей. Дивіться, ви розписували свій вчорашній день. Чи були з вами вчора
приклади, випадки соціальної справедливості чи несправедливості?
Д: Ні, все було нормально, все було нормально. Шо потрібно, то потрібно. Прийшов,
звернувся, навіть, купляв ці матеріали. Звернувся, так, досить нормально зі мною обійшлися,
добре мене обслужили, ще навіть помогли занести. Такі ввічливі, ввічливий цей магазин,
ввічливі працівники. Переживають, шоб у них було чимнайбільше клієнтів. Бо, наприклад,
погано обійдуться зі мною, я розкажу ше комусь, то таке, поділюсь враженням своїми
знайомим. Вони скажуть: «А ми підем в інший. Як з тобою так обійшлися, то й з нами так
обійдуться». А якщо нормально, то люди йдуть. Вони відчувають якесь задоволення від цього.
До них нормально відносяться, шо так, як говориться за границею: «Клієнт завжди прав». Ні
продавець, а клієнт. І треба цього вислухати, і зрозуміти, шо він хоче.
І: І в мене тоді ше одне питання. Як, на вашу думку, можна досягти соціальної
справедливості?
Д: Справедливості? Якшо всі громадяни України будуть поважати закон, який у нас
існує, Конституція – всьо. Якщо людина, люди будуть уважати цей закон і виконувати, в нас
все буде добре. А не шукати якісь дороги, шоб обійти його, аби обійти його. От, як я знаю, в
Іспанії, шо людині положено, то вона і требує, і їй то дають, бо вона є громадянин чи
громадянка цієї країни, і вона захищена конституцією, і захищена всіма правопорядками, і
оберігається міліцією, там поліцією, законом. От мене хтось скривдив, я можу звернутися по
любому питанні. Мене скривдив, шось у мене пропало, чи ше шось, я можу звернутись до
поліції, вони це питання вирішать до нуля. От у нас, наприклад, був один випадок там, де
живемо, всім будинком, багатоповерховий будинок, ми орендуємо одну квартиру і живем там.
По сусідству, у нас є закон – одинадцята година, субота – всякі розважальні програми
закінчуються чи в будинку, чи по сусідству. До одинадцятої можна шуміти, після одинадцятої
– не можна. Ми просинаємся дванадцята година, звертаємся до сусіда, перша година: «Будь
ласка, перестаньте шуміти. Ми спимо, нам завтра на роботу, туда-сюда». Він до нас погано
віднісся, почав хамити. Ми недовго думаючи, заходим в хату, набираєм, набираєм телефон
поліції. Через якісь п’ять-десять мінут приїжає міліція. Приїжає поліція, заходить в нашу
квартиру: «Ви визивали?». «Ми визивали». «В чому справа?». «В тому й в тому, нам не дають
віддихати, стукають, відкривають». Якщо їх не можна вгамувати, їх забирають, якщо можна
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вгамувати – їх наказують, попереджають. І все, і поїхали. Якщо вони знову продовжають, ми
звоним-звоним, вони приїжджають і забирають всіх в карцер, будьте здорові. То є порядок. На
другий раз він уже це не робить, бо знає, шо ми позвоним, вони приїдуть, і свою роботу
виконають. А нас того нема, в нас того нема. Ото мені сподобалось. Сам не нарушай, і не
будеш мати ніяких проблем. От іде по вулиці людина, наприклад, я звернув увагу, підходить
людина до метра, іде по дорозі курить, так, і вона вже закінчила цю цигарку, і метрів двадцять
несе її в руках, вже загашену, і шукає місце, де можна її викинути. То не є проблема, то є
звичайна дурничка, але люди так усвідомили, шо якась людина друга буде прибирати цей
тротуар і затратить більше сил на цей окурок, чим на шось інше, де грязніше, розумієте. І вона
цей окурок підійшла до метро, до станції метро до дверей, чи загасила, чи викинула і пішла
далі. А поліція, якшо то побачить, то вона зверне увагу, розумієте, от в чому справа.
І: Чи є в вас щось додати до цінностей, до принципів, шо ми говорили, до питань
соціальної справедливості, несправедливості?
Д: Просто, шо додати? Додати то, шоб наші люди звертали увагу на себе, шо вони
роблять, чим звертали увагу на тих, других людей, шо шось роблять поганого. Якщо ти будеш
сам законопослушний, тут, наприклад, вони будуть брати приклад з тебе, самі будуть так
робити. Ці люди незаконопослушні, але взагалі-то, якшо схочуть (сміється), якшо схочуть,
який у них розвиток, то ше від залежить, є велика в розвитку людини, де вона виховувалась,
де вона росла, розумієте. То є дуже велике значення. І ше, якщо людина працює над собою,
якщо вона хоче робити добро, і хоче робити так, як має бути. Якшо всі люди будуть дивитися,
звертати увагу на себе, і на свою родину, на своїх, то в нас буде держава гарна,
законопослушна і вихована, і не буде таких проблем. Будемо цивілізованою європейською
країною. Чому, як переїжаєш кордон любої країни, зразу таке якесь відчуття, шо ти в другий
світ їдеш? Розумієте, другий світ. Інші порядки, інша культура. А чому в нас так не може бути?
Ми ж європейська країна. Говориться, в Польщу ми пішки ходимо, особливо з Заходу, так чи
нє? Люди, особливо з Заходу, довший час їздять в Європу, стараються підняти свій добробут,
наприклад, цей благоутрій, чи навіть своє подвір’я, шось робити по-європейському, шоб було
цікаво якось, так, як люди живуть, розумієте. Не так, як ми привикли жити за комуністів, і за
соціалістичної держави, шо ми були так, як на поводку. Люди хочуть бути вільними. Чому ми
не можем жити так, як вони? Діло тільки наше. І тому добре, шо наша країна взяла напрямок
на Європу, а не на Росію, ми би й дальше були на поводку. А як вернемся в Європу, так як моє
покоління, вже покоління молодих, воно вже їздить всюди, куди забажає, воно бачить, і ми
будем зовсім інакшою державою. Вони бачуть, як люди живуть, і вони будуть, як вам сказати,
старатися жити так, як цілий світ живе. Хватить нам вже бути такими приниженими, треба
бути більше розкріпленими. Мені, наприклад, це подобається. Скіки років живу у іншій країні,
я себе вільно відчуваю, я можу. Тут ідеш вночі, нема такого освітлення, ідеш вночі, і якось так
почуваєш себе некомфортно, переживаєш аби з тобою шось не сталося. А там я йду собі в
любий час дня і ночі по місті, і я знаю, шо зі мною нічого не станеться. Тому-шо вулиці
контроліруються, часто їздить поліція, контролірує. Наприклад, якісь зібралися, ідеш по
тротуару, зібралося, троє може бути і нетверезих людей, і шось конфліктують, поліція їде,
зупиниться, спитає в чому справа, і, як розумієте, чи є якісь проблеми. Спочатку питає: «Які
проблеми?». «Ніяких». «В чому справа?». «Ні в чому. То мої знайомі, ми з ними розмовляли».
Всьо вони пішли. Якщо ви шось заікнетесь, шо у вас шось не в порядку, зразу вам допомога
буде, там, контроль конкретний, там нема з чого. Чи на дорозі, от потік машин їде, якісь
проблеми, якісь там неправильно перестроївся. Всьо камери наблюдают. Його можуть
зупинити на слідущому участку, де є поліція, поговорити з ним: «В чому справа. Чого ви так
неправильно перестроїлися? Ви зробили проблеми свому колегові, який заді їде». Просто в
нас ше до того не дойшло. В нас, просто, немає ще й фінансів, аби був більший контингент
поліції, аби тим всім займалась. Ми бідна ше держава, бідна держава, но іде до кращого. Я
надіюся і бачу, шо іде до кращого. Мені, наприклад, навіть подобається, я вот вийшов в Києві
в аеропорту – міліція, навіть, працівники таможні, пограничники, всі такі вишкалені, всі такі,
розумієте. Подобається, шо їх не так, як було колись, такі всі вишкалені, такі всі, як вам
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сказати, приємно це бачити. І звертаються так благо (…), є різні люди, не можна говорити, є
різні люди, стараються вам допомогти, якшо шось не то, таке.
І: Дякую вам, шо знайшли зі мною час поговорити.
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І: Добого дня. Мене звати Ганна Заремба. Сьогодні сьоме травня дві тисячі
чотирнадцятого року. Ми в Поджіо Міртето. Я розмовляю із Галиною. Скажіть, будь
ласка, за якими життєвими принципами має жити людина?
Г: Принципи? (…)
І: Чим має людина керуватися у своєму житті?
Г: Чесність, повага.
І: Скажіть, а чи користуєтесь ви ось цими принципами: чесність, повага?
Г: Так, користуюся і вчу дітей, шоб були чесними і поважали старших, поважали своїх
хлопців, поважали молодших, всіх. Щоб не плакали, давали приклад іншим. Чого їх навчила
баба, трохи були без мене, а решту, здавалося б, я навчу. Мене навчила мама не обіжати нікого,
не красти.
І: Скажіть, будь ласка, що є цінним для людей навколо вас?
Г: Я не знаю, дуже важке запитання. Які мене оточують?
І:Та.
Г: Не знаю, як то відповісти точно.
І: Не можете зараз?
Г: Не, не можу знайти слова.
І: Поясніть, я вам підкажу. Опишіть ситуацію.
Г: Ви мене не просто поставили в тяжке положення. Цінним є їхнє відношення до мене.
І:Тобто, маєте на увазі, шо люди, які навколо вас, вони, власне, цінують інших
людей, які навколо них?
Г: Та.
І: То маєте на увазі, цінність людини?
Г: Відношення до людини – саме головне.
І: Стосунки.
Г: Стосунки. Наприклад, нас тут прийняли дуже так, як рідні. Дуже так нас італійці,
дуже добре нас сприйняли, відносяться дуже гарно. Люди такі, шо дуже подобається, як вони
відносяться. Наприклад, якась проблема, то люди йдуть, помагають, або може шось треба,
шось треба, цей-во, шо не так, скажемо, шо ти іностранка, і цей-во. Я, взагалі-то, як відкрила
магазин, як відкрила магазин, я –іностранка, хтось може піде в той магазин чи не піде. Але,
дякувати Богу, залежить все від людини, яка людина, як поставить себе, так і будеш мати.
Наприклад, мені от тіки шось сказала, шо треба допомогти, мені приносять все із села, і це і
це. Люди дуже-дуже приємні, дуже ввічливі. Шось станеться, одразу може треба помогти,
шось помогти, може так, може сяк-так, шо. Здоровкаються. Так я на Україні не мала стільки
друзів, як маю тут.
І: Cкажіть, будь ласка, що є цінним особисто для вас?
Г: Для мене – мої діти, мої рідні. Але вони біля мене, і я для них стараюся (…). Здоров’я,
бо як нема здоров’я, то не буде нічо.
І: Скажіть, будь ласка, що для вас є соціальна справедливість?
Г: Справедливість, дуже тяжко зараз справедливість знайти (…). Тому-шо, бувають такі
випадки, шо для мене має бути, а кажуть, шо не так.
І: Індивідуальне бачення?
Г: Та.
І: А ви сказали, шо були такі випадки, шо для вас шось було справедливе, а для
когось воно було ніби несправедливо. Чи можете ви конкретний такий приклад вказати
соціальної справедливості?
Г: Наприклад, в мене було, то станиться то, то станиться то, то, наприклад, хтось скаже
шось, то не є правда. То захворіла, то машина поламалась, то ше шось. Всьо життя таке шось,
то несправедливо. Бо людина працює, працює: тут треба платити, там треба платити. І зараз, в
даний час, дуже тяжко працювати тут. Страшні податки.
І: Але офіційні податки?
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Г: Податки. Дуже багато провірок, шо до чого-небудь придираються. І то, шо ми
платимо в державу, то дуже багато, і то не є справедливо. Так, як я там працюю, порахуйте
скільки годин я працюю, дуже багато – вісімнадцять годин, шістнадцять, чотирнадцять, і з
цього нічого майже немаю, тільки живем на хату, заплатити за хату, машини дві, ці страхівки,
таке сяке. А шоб мати гроші зараз –дуже тяжко.
І: А колись було менше податків?
Г: Не, в останні роки так пішло, цей во. Перше ше, хто мав приватні от такі, ці во, люди
жили. А тепер вже дуже тяжко крутися, аби крутитися, аби жити було інакше …
І: Ви про соціальну несправедливість сказали, а можете …
Г: Несправедливість, тому-шо ті, шо в державі сидять – нічо не платять, всім
користуються, а ми, шо на тисячу евро…
І: А скажіть, це приклад соціальної несправедливості, а можливо, якийсь приклад
соціальної справедливості, шо ви побачилиГ: Тут, я вам скажу, тут, в Італії, наприклад,
якщо ти шось зробив, або шось є справедливість. Там підеш пожалієшся, то тобі відшкодують,
а в нас в Україні такого нема (…). Чи ти впав, вдарився на дорозі, чи пробив колесо, навіть, в
якісь ямі, тобі держава відшкодує. В нас такого не зроблять, дуже рідко.
І: Чи стикаєтесь ви, от зазначили, що податки високі в щоденному житті,
можливо, ви ще з якимось прикладом соціальної справедливості чи несправедливості
стикалися в щоденному житті?
Г: Було, я так думаю, дуже часто стикаємся. Наприклад, я поїхала додому.
І: В Україну?
Г: На Україну їхала. Їхали всі машиною. Несправедливо, я хотіла додому заїхати на
пару днів, в мене машина поламалася в дорозі біля Болонії. Три дні дзвонили туда і визивали
цих, шоб допомога, шоб машину поремонтувати. Несправедливо, тому-шо свята, то було
свято в серпні, п’ятнадцятого серпня свято, і все закривано, то не є справедливо.
Несправедливо, тому-шо поламалася машина. Не може бути такого, шо не можна справити
машину. То було два роки тому. Несправедливо, я підійшла до майстрів: «Не, то треба чекати,
цей во, бо тут всьо закрито». Та де тут справедливо? Шось мусить бути, десь шось відкрито.
Всьо позакривано – такого не може бути. Для мене то не є справедливо, тому-що то є дві тисячі
кілометрів. Я (…) заїхати, і дуже тяжко в такій ситуації.
І: Повпливати маєте на увазі?
Г: І потім (…)
І: Ось дивіться, вернімося до тої таблички. Це, по суті, ваш сьогоднішній день, але
(…) воно повторне.
Г: Кожен день.
І: Протягом дня, чи стикаєтесь ви з соціальною справедливістю чи
несправедливістю?
Чи ви взагалі акцентуєте на тому увагу? Чи воно так
запам’ятовується вам? Можете переглянути те, що писали?
Г: Я зрозуміла. Взагалі-то, навіть і в магазині, клієнти є такі, от тобі скаже таке, скажемо
питається: «То сьогоднішня піца чи нє?», «Чи хліб сьогодні був зроблений чи вчорашній?».
От таке. Це ж не є справедливо. Як так, ти ходиш в піцерію, питаєшся чи піца сьогоднішня чи
вчорашня? Такого не може бути, то не є справедливо.
І: (…) питання і довіра найкраще?
Г:Та, такі питання для мене не є справедливо взагалі. А так, я взагалі-то, стараюсь
менше зараз, взагалі-то, менше я спілкуюсь з покупцями. Тому-шо, переважно я є тут, в цеху.
Хіба, шо так багато людей є, тоді я вже відпускаю. А так. Та є багато несправедливості. Зараз
подумати тяжко. Якби я була знала питання, я би вам пригадала, подумала шось.
І: А тут так зразу.
Г: А тут так зразу (сміється). Тим більше, тяжко, я вам кажу, перекласти, переставитися
на українську мову. Тим більше, я вже майже тринадцять років говорю майже всьо
італійською, і декотрі питання такі, шо важко перекласти.

361
І: Чи є в вас шось додати про оці питання соціальної справедливості,
несправедливості, цінностей людських?
Г: Я тому тиждень, скажем, майже тиждень, три дні тому, була вдома, на Україні. І
хотілося, шоб ото були всі разом рідні бо, то сім’я, в нас велика. І тяжко, дуже тяжко їхати.
Кожен раз плачеш, кожен раз не знаєш, коли побачиш маму, тата. То для мене дуже важливо
сім’я. Але, шо зробиш, життя заставляє, тому-шо, заробляти треба, дітей ростити треба. А в
Україні зараз неможливо. По-перше, і (…) не було можливо. Наприклад, твоя жінка
розведженна, з двома дітьми. Куда підеш на роботу? Тринадцять років тому думала: «Давай
поїду на рік-два. Шось заробиться». Але то не так. Є рік-два, діти ростуть, витрати весь час
різні, весь час більші, школа – туда, школа – сюда, і я вирішила забрати сюда. Якось малопомалу, а діти ростуть, вивчилися в школі одна і друга. Помагають, працюють зранку до
вечора. Я себе ними дуже горджу, тому-шо дуже дві дівчинки розуміють всьо.
І: Дуже вам вдячна.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні дев’яте травня дві тисячі
чотирнадцятого року. Я в Поджіо Міртето. Я розмовляю з пані Наталею. Скажіть, будь
ласка, за якими життєвими принципами мають жити люди? Чим мають керуватись в
житті і в стосунках з людьми?
Н: Повагою, щирістю, співчуттям, допомагати одне одному, не робити пакостей.
І: Ви назвали: повага, щирість, співчуття, взаємодопомога чи керуєтесь ви цими
життєвими принципами?
Н: Так, принаймні стараюсь.
І: А чи люди навколо вас, в цьому випадку в Італії, чи можете назвати, чи вони
також керуються цими принципами?
Н: Не всі. Є такі, шо є багато наших українців, шо стараються ставити тобі підношку,
зробити погано, обдурити. Всякі є.
І: А залежить, чи вони українці? чи італійці? чи там і там такі?
Н: Всюди є такі.
І:То не залежить від національності. Скажіть, будь ласка, шо є цінним для людей
навколо вас?
Н: Шо є цінним?
І: Так, шо є цінним? Які в них цінності?
Н: У людей?
І: Та, навколо вас, з якими ви стикаєтесь кожен день.
Н: Повага. В Італії дуже поважають одне одного. Принаймні дома, я того не бачила.
І: І це не залежить від віку, від статі оця повага? А що є цінним особисто для вас?
Н: Не знаю, здоров’я. Щоби сім’я була здорова, діти, таке.
І: Ви кажете здоров’я, але і сім’я є цінною для вас?
Н: Ясно. Сім’я – перше всього.
І: А як вам здається, якби ви назвали, шо люди навколо вас, їм важливо дуже
повага. А чи важливо їм, то що для вас важливо: здоров’я і сімейні цінності?
Н: Ясно.То так.
І: А якщо робити таке порівняння, що є більш в пріоритеті? Ви назвали якісь такі
нематеріальні речі: здоров’я, повага, стосунки. А от, якшо брати, воно є важливішим,
ніж якісь матеріальні речі: квартири, машини, гроші?
Н: Для мене, то немає цінності. Ясно, гроші – шоби вижити, шоби їсти, таке. Для мене
гроші не є основне.
І: А в людей, які навколо вас?
Н: Є різні. Є такі, шо тільки грошей хочуть. Вони не звертають увагу, чи обманним
путьом, чи так, чи от-так, хочуть тільки грошей. А є такі, шо задовольняються тим, шо мають.
І: Але, по суті, шо італійці, шо українці, є такі, шо комусь важливіші матеріальні
речі, комусь нематеріальні, не можна робити якісь розбіжності між національністю?
Н: Не, люди всі однакові. Як то кажуть, білі вівці, чи як, чорна вівця в стаді є, як між
нашими, так.
І: Добре. По цінностям, може, ще хочете шось додати? Тоді переходимо до такого
питання, чи можете ви згадати якийсь приклад соціальної несправедливості? Випадок
несправедливості.
Н: Багато.
І: А щось до прикладу? Шо це було, як?
Н: А принаймні, та багато є, Боже. Де я робила, хотіла, мене надурити, не хотіла, мені
виплатити, мені гроші. І на кінець, виплатила, але не хотіла.
І: Тобто, по суті, шо для вас є соціальна несправедливістю? Це виходить
нечесність. А ше, шо може бути несправедливим? Ви кажете, багато прикладів. Може
конкретні приклади назвете? Як можна охарактеризувати соціальну несправедливість?
Н: Як люди тебе використовують, таке у вас.
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І: Меркантильність така якась людська, використовування людини?
Н: Так, наприклад, се, де я працювала, та власниця (…) «Іди роби то, іди роби то». Не
дай Бог, п’ять мінут постояти.
І: А чи можна сказати, шо соціальна несправедливість – це якась нерівність?
Н: Не, чекай, всяко є то, шо вона ясно (…), то є так. Але ми всі є люди, і має бути якесь
відношення між людьми. Ти маєш поважати людину, яка працює в тебе, і розуміти.
Принаймні, я так думаю. А от так, як я з ним роблю, то він не може мені сказати: «Чьо ти
сидиш?». Буває всяко. Деколи не маєш тої сили, сядиш-посидиш, вдихнеш. Не то, шо він мені
скаже: «Не сідай, бо мусиш усе». Він тоже (…), але по-перше, …
І: Знову ж таки, повертаємось, шо різні люди.
Н: Та різні, багато різниі.Та то багато прикладів може бути.
І: А приклад соціальної справедливості?
Н: Я не знаю. Який приклад, шо ти маєш на увазі?
І: От, шо було справедливого? От, ви назвали, по суті, один приклад соціальної
справедливості, шо тут одна господиня, роботодавець, по суті, нечесно поступала, бо
заставляла постійно працювати, не давала перепочити. Тут, на цій роботі, по суті,
справедливо, ставляться по-людськи?
Н: Та.
І: А чи ше шось можете згадати таке?
Н: Та, можу. Я працювала в таких.ю тіки приїхала з дома, з (….) так не працювали?
І: З чим?
Н: З миючими засобами. Вона мені такі миючі засоби давала, шо ними не можна було
робити, треба було мати рукавиці, маску. А вона мені не сказала, шо того треба, і я собі
здоровля руйнувала, скажем так. То може бути, як несправедливо.
І: Тобто, і шо для вас тоді соціальна справедливість, якщо підсумовувати?
Н: Наприклад, я так думаю, ти прийдеш до мене на роботу, я кажу: «Ти маєш робити
то, то». Даю тобі той миючий засіб, і я тебе маю попередити, він шкідливий, наприклад, на
руки візьми рукавиці, він шкідливий, дихати даю тобі маску. А потом, уже твої проблеми, чи
ти їх вживаєш, чи натягаєш рукавиці, чи береш маску. Попередити і сказати, принаймні я так
думаю.
І: Надати інформацію.
Н: Так.
І: А чи стикаєтесь ви з оцією соціальною справедливістю чи несправедливістю в
щоденному житті?
Н: Не, тепер не, бо ж я п’ять років тут на роботі. У нього вже знаю, шо робити, шо той
во, він мені не має казати, шо робити, шо вживати.
І: А поза роботою чи стикаєтесь? В спілкуванні з людьми чи шось таке буває?
Н: Не.Коли я стикаюсь з людьми? Я прихожу додому у дев’ятій годині, нікого не бачу.
Рано встаю, нікого не бачу. В неділю закриваюся вдома, не хочу нікого бачити.
І: Але тут, в основному, з італійцями спілкуєтесь?
Н: Та.
І: З українцями…
Н: Я тут на станції живу. Наприклад, там, де я живу, є дві сім’ї українців наверху (…).
Тоже, є, не кажу, шо аж багато, але є.
І: А скажіть, ми тут розписали ваш день. Чи можете ви згадати, чи сьогодні було
шось справедливо чи несправедливо?
Н: Нічого не було, принаймні, не можу нічого сказати.
І: Чи можете шось додати до цінностей, які існують, що важливого для людей?
Н: Нема, шо додати.
І: Тоді, дякую дуже.
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І: Доброго дня! Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні чотирнадцяте липня дві
тисячі чотирнадцятого року. Ми в Лисовичах. І я розмовляю з пані Любою. Пані Любо,
скажіть, будь ласка, як ви себе відчуваєте в теперішній ситуації?
Л: В теперішні ситуації, що на Україні?
І: І на Україні, і самовідчуття. Почнемо з України, а потім, шо там у вас всередині,
які відчуття.
Л: В мене дуже болісно, знаєте, шо ми в такий час живемо, і ми так взагалі, дуже
вболіваємо. Як тільки почався Майдан, то ми збиралися там. І підтримка була і матеріальна.
Італійці дуже здивувалися, шо ми так збирались на площі, відстоюємо наші права. Зараз дуже
боляче, шо гинуть наші солдати. І нема, і Європа зразу наче хотіла допомогти нам, зараз наче
притихла. І вони тоже вболівають, шо газ Росія дала. І здається, шо справедливості тіки в Бога
шукати (…). Нема надії на Європу, бо кожен дивиться за своєю вигодою. То моя думка, і так
думають мої друзі. Кожен раз я дивлюсь новини через інтернет, і ми спілкуємось,
обговорюємо всі події, що відбуваються. В кого нема комп’ютера, там жінка з (…) старша, то
я їй телефон включаю, і даю слухати новини. Зранку, в першу чергу, включаємо новини і
слухаємо, шо там робиться на Україні.
І: Які ваші самовідчуття, загалом, як ви себе зараз почуваєте?
Л: В якому плані? Чи я переживаю за те все, що відбувається?
І: Чи для вас важливо, що зараз відбувається, чи вас щось інше зараз турбує, за що
ви вболіваєте?
Л: В першу чергу – це війна, в першу чергу – це війна, що відбувається. Бо то є
несправедлива війна, і гинуть діти, невинні діти. На мою думку, повинні захищати, що там
живуть. Вони вже багато починають навертатися. А оце все є, нам священник так пояснює, то
все йде очищення і навернення. Багато назбиралося (…) зла, і до того всього вже готувалися
давно. Ми просто того не знали, і вони вже давно то готували. І військо то розпродували, до
того всьо йшло. Так бог дає, шоб люди розуміли, де є наш ворог. Наш священник – дуже
молодий, дуже нас підтримував, він сказав, шо ми повинні то перейти і очиститися, і багато
наверниться через. І от ті діти, шо вони загинули, вони щасливі. Бо от ті, шо їх вбили, вони
взяли на себе ті їхні гріхи, і вони пішли до раю. І ми за них молимось завжди, і підтримуємо,
як можемо, матеріально навіть помогали їм, збирали гроші.
І: Дякую. Пані Любо, за якими життєвими принципами має жити людина?
Л: В першу чергу, за моральними.
І: А що саме? Якийсь приклад можете навести.
Л:В першу чергу, шоб була чиста совість в людини, шоб людина не йшла за тим
матеріальним світом, то бо, то є (…), а думала в першу чергу за душу, шоб з чистою совістю
жити, з чистою душею, шоб не було стидно дивитися один одному в очі. Тому-що, матеріальне
– то проминаюче. Так, як в нас говорять: «Сьодня є, а завтра нема», або навпаки. Гроші – то є
не все. Ми тут прийшли в гості, і ми підем до Бога, і шоб ми мали з чим іти. І так більшість
людей, таких жінок, шо старше, ходять до церкви, вони такої ж самої думки. Тому-що, багато
людей зрозуміли, бо там багато, тоже, захворіли, і психічні, і багато померли. Коли вже біда,
тоді ідуть до церкви, і просять помочі, щоб перевезли тіло. Але треба думати завжди, шо ми
тут в гостях, і шо ми маєм піти до Бога, бо ми нічого не забираємо, тільки свої діла добрі, або
погані.
І: Ви сказали, шо основними мають бути моральні цінності, чиста совість, жити
відповідно за Божими законами і розвивати більше свою духовність, а не якісь
матеріальні речі. За якими життєвими принципами живете ви?
Л: Я так і живу, – за духовними. Тому-що, я, коли, тоже, мене ніхто не заставляв, мене
ніхто не вчив того, але до мене само дошло, коли в мене була біда мені, Бог допоміг, і особливо,
матінка Божа (…), до якої я завжди лиш приїжаю, і зразу їду. І своїх дітей водила, як були
малесенькими. Хоть, вони вже лишилися самі, но вони в мене виросли гідні діти. Бо деякі
батьки тут такі заможні, ну діти пішли (…), і наркотики там, і горілка і всьо. Мої діти, слава
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Богу, шо бабця трохи їх там в дисципліні тримала. І я так все наказувала: «І до церкви, і тільки
з Богом жити». То я не маю на шо жалітися. Це для мене головне, шоб був спокій, мир був, і
шоб діти. Я не тільки за своїх молюся дітей, а за всіх. Тому-що, рано чи пізно, люди всі
зрозуміють, що (…).
І: Які цінності в людей навколо вас?
Л: Я бачу різних людей. Зараз їх заполонило, знаєте, люди хочуть мати все і зразу.
Розумієте, є завість, ненавість. Просто, деколи, я раньше звертала увагу, хотіла шось людині
доказати, але бачу, шо то нічого. Тому-шо, люди не попробували їх заробити, ті гроші, то
ніколи не зрозуміють, як там на чужині, в чужій країні і на самоті. І вони думають, шо так
легко даються ті гроші. Люди ходять до церкви, ніби слухають, але не живуть так, як мають
жити, так, як каже Бог: щоб не завидувати, і ненависть, і зависть. І до тепер, шо в мене болить
душа дивися на тих людей. Вони духовно сліпі люди, вони просто не розуміють того. Бог мені
відкрив духовні очі, шо я можу ше комусь, я не хвалюся, але з мою допомогою багато людей
пізнали Бога, і живуть так, як мається жити, совісно. І я дуже радію, шо зараз така молодь
підростає, шо дійсно такі патріоти. Якби не молодь, якби не цей Майдан, шо вони зібралися,
шо вони добивалися свого, бо вони поїхали в Європу, і побачили, як люди живуть, захотіли
жити нормальним життям, чесним. І та люстрація, шо вони добиваються, то всьо дуже добре.
Але треба, шоб покоління вимерло, шоб настала так, як колись Мойсей говорив: «сорок років».
Шоб покоління то дуже тяжко викорінити. В людей таких старших, уже моє покоління, то вже
таке, ми ще народилися за Радянського Союзу. Але знаєте, більшість людей, але ті, шо
народилися, ше мої батьки, вони їх тяжко, а зараз тим більше, вони старенькі, переконати. То
просто неможливо, бо до декотрих людей дойшло, а декотрі – і вмруть такими.
І: Що є цінним для вас?
Л: Прошу?
І: Що є цінним для вас?
Л: Цінним. Для мене цінним є життя. Життя людське – то саме більше, шо може бути.
І дуже боляче дивитися, як йдуть молоді люди і гинуть. То для мене саме болючіше шо є. І
ото, шо молодьож спивається, наркомани, то тоже дуже боляче. То є цінне, шо не можна так
жити. Міняють цінне, найдорожче на от таке.
І: Які ваші теперішні інтереси?
Л: Мої інтереси які? А в якому смислі тут інтереси?
І: Що вас зараз цікавить? Ваші інтереси?
Л: Мене цікавить, шоб Україна вийшла з цієї ситуації, шоб настав мир. Це саме
головініше напевно для мене зараз. Тому-шо, ми хочемо жити так, як всі люди. І от ту
неправду, шо вони говорять, та Росія все перекручує. Але я знаю, шо, і вірю, шо скоро настане
мир. Тому-шо, діти, та Небесна Сотня, шо загинули, вони вимолять нас у Бога, і ми повинні
прикласти усі зусилля, шоб.
І: Пані Любо, згадайте приклад несправедливого випадку.
Л: То в Італії, чи де?
І: А шо перше в голову прийде. От несправедливий випадок, і шо зразу прийшло?
Л: Мабуть, знаєте, шо несправедливість, є багато людей, які вот в Італії на початку нас
так вже священники сварять і просять, шоб (…) роботи люди просять. Людина в біді, а вони
наживаються на тому. Але знаєте, от ті гроші, ті грязні гроші, ніколи не приносять користі.
Багато людей зрозуміли потім, потому, шо і біди приходять, і ті гроші ніколи не приносять
користі. І ви знаєте, в чужій країні більше помагають, безкорисно помагають. Але
несправедливість і тут. Хочеться, шоб люди мали нормальну зарплату, нормально жили і ціни
підвищуються, люди не знають, як кінці з кінцями. Мене дуже болить от та несправедливість,
люди, які наживаються, ті міліардери. То, шо відбулося на Майдані – ніхто ше непокарений.
Розумієте, нема справедливості і в тому уряді. Я бачу, шо вони стараються, хочуть шось
зробити. Обіцяли багато, але потім те все відходить і забувається. Добре, шо діти ше йдуть і
добиваються чогось. Колись того не було, не дозволяли. А тепер вони йдуть, і прямо говорять.
То може, шось доб’ються. Я розумію, вчора ми дивилися, шо Крим, вони кажуть, шо ми їх
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забули. Бо я, коли там була на практиці, я знаю, яка то земля, і ми там цілий південний берег
(…) в Криму, то дійсно є наше. Вони так забрали. Але я думаю, шо то є несправедливо. І я
думаю, шо він ще поверниться, бо не може бути, шоб він лишився. Люди тепер, так тоже
зрозуміли, і ціни там підвищилися, і немає, що їсти, і вони тоже вже розчаровані. Але
справедливість переможе.
І: Справедливість переможе?
Л: Переможе справедливість, тому-шо, мусить перемогти.
І: Шось з особистого життя? Якийсь несправедливий випадок.
Л: Багато було в житті такої несправедливості, але я прощаю. Я (…) така, шо люблю
правду в очі сказати. І знаєте, на мене багато обіжалися. І мама завжи говорить, шо нікому не
потрібна твоя правда. Але в мене такий принцип життя, шо я говорила правду, і буду говорити.
І дуже багато, і гроші я зичила, і не віддають, навіть свої (…). Позичу гроші, а потім ще
обіжаються, як я кажу, шо я тобі на два-три місяці, а то роками затягується. Люди зараз дуже
хитрі тепер, одне говорить – друге робить, розходиться. А я того не люблю, таких людей
слизьких. Є такі, шо замаскуються, дуже тяжко розпізнати цю людину. Ніби вона добра така
словами, а потім на ділі зле робить, і тебе продасть. Ти її шось відкриєш якусь правду, і вона
тебе потім. Я розумію, то від таких людей відкидає. В мене є така подружка, я їздила до (…)
тепер тої п’ятниці, я з нею вчилася в училищі. Вона вийшла заміж тут, на Україні, мала дочку.
Потім вони розвелися, і вона поїхала до Польщі на заробітки. Тоже, там бідувала (…), і вийшла
заміж за поляка. І вони зразу хотіли якусь майстерню по машинах, а потом благодійне
польсько-українське товариство, шо поляки їм помагають. Вони побачили, шо то добре,
побудували (…) велике товариство «Велике серце» називається. І вони помагають, але я так
не розуміла помагають. Ми тоже записалися в товариство. Але тут, якщо ти народилася в
Україні, за своїм освоїти. Я просто не люблю запроданих людей, і вона зараді вигоди, зараді
слави, з раді грошей. Ви знаєте, я поїхала, бо запросили, було свято міста, забула, як воно
називається. Потім вона каже: «Ти любиш по руїнних місцях? Поїхали туда». Я дуже хотіла
до (…). Я якраз тамтої неділі, ми там пішли на службу Божу, там збоку є таки , але знаєте, шо
мене поразило, хоча би, там десь окремо, там такий, знаєте, конференційний зал, і вони зі всієї
України приїхали ті мігранти польські. Я добре польську розумію, вони знаєте, шо кажуть?
Брати ту землю там, де вони колись – Львів, то всьо, поки ше закінчилось, треба забирати. Ви
знаєте, я була в шоці. Була її сестра (…), нашо вони таке говорять? Вона вийшла з хлібом і
сіллю, і каже: «То хліб привезли з польської землі, (…) то польська земля». Ви знаєте, я була
в шоці. Я казала, шоб знала, шо то така буде політика, я була б навіть не їхала. Тому-що, в
мене серце болить, шо людина зараді слави, зараді тих пару рублів. Моя (…) каже: «Вона
помогла. Вона поїхала на заробітки, там допомогу їм присилають, то всьо». Як так можна,
поміняти матеріальне на шось духовне. Та то наша земля, починати ше ту землю ділити з
поляками, а там румини почнуть ділити, і (…) хочуть забирати. То доки будуть ділити ту
Україну? Мене дуже вразило. Я була в шоці. Але знаєте, я їй нічого в очі не говорила, бо знаєте,
я не можу так, в мене починало. Нас цілий автобус був, вони там мають танцювальний, там
гарний, костюми ще там того року поляки позволяли, вони там танець мали, вони виходять з
віночками в червоно-білий прапор і синьо-жовтий, і ті ленточки, і вони перепліталися. Вони
того року заборонили, вони тільки білий з червоним. Вони так танцюють, вони
переплітаються, так квіточка робиться, і вони, знаєте, ту пісню польську, шо ніби про тих
емігрантів. Вони встали всі поляки, вони плескали так, такі були раді, шо ніби вони так,
взагалі, прийшли (…) духовному, християнському (…). Як вийшла вона, то вони просто були
в захваті: так, вона українка, і так йде за Польщею. Кожному своя дорога, якщо ти вже, бо в
нас є три мами: мама, шо нас народила, матінка Божа і мама-земля наша, де ви народилися.
Якщо ти зрадиш одній з тих мам, то вже є неспасенний гріх, бо то ніколи не можна зраджувати.
Люди не розуміють того. Багато людей не розуміє. Вона, тоже, ніби до церкви, і помагає там,
взяла переселенців з Криму. З нею поговорити, вона потім приїжджала до нас в понеділок,
ніби робить роботу, помагає, ви знаєте, прийти – говорити то. Я кажу, шо жахливо слухати
такі речі, шо з польської землі привезли той хліб.
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І: З чим в вас асоціюється соціальна несправедливість?
Л: Несправедливість – то є в великому значенні, шоб на роботу, тоже в нас, шоб кудась
піти, та бюрократія, ті взятки, то є всьо несправедливість. Дотепер ми жили в тому, але тепер
потрібно починати нове життя. Шо ви, таке покоління молоде ваше буде добиватися того, шоб
справедливо жити, шоб нормально, чесно жити. І я дуже тішуся, шо (…) в тому Комітеті по
люстрації, але ше не прийняли той закон, ніяк не можуть прийняти.
І: Ми поговорили про соціальну несправедливість. А тепер згадайте приклад
справедливого випадку.
Л: Та є багато випадків, шо люди йдуть, безкорисливо помагають бідним. Багато є
порядних людей, шо ше мають совість. Багато людей, шо ніхто не знав, шо вони дійсно
матеріально помагають. Там, в Італії, вони до церкви можуть йти, но вони, допомога така, вони
йдуть в дома пристарілих, вони йдуть і благодійністю. Вони дуже займаються, дуже на
високому рівні.
І: А з власного життя, такий приклад соціальної справедливості, чи було шось
таке?
Л: З мого життя, власного? Я багато помагаю людям: чи роботу знайти там, в Італії, чи
кому, шо треба. Я стараюся.
І: Ми зараз про соціальну справедливість поговорили. І чи я правильно зрозуміла,
чи ви, може, шось додасте, шо соціальна справедливість для вас – це безкорисливість,
допомога, совість. Можливо, ще щось?
Л: Я не знаю. Людяність.
І: Якщо щось згадаєте потім, то ше можете додати. Дивіться, ви розписували ваш
сьогоднішній день. Чи були приклади сьогодні соціальної справедливості чи соціальної
несправедливості?
Л: Сьогодні є такий великий день, сьогодні (…) ше я не зустрічала несправедливості.
Прийти до церкви, і то є обов’язок людини, це є справедливість. А потім, після обіду, в нас є
(….) Боже з дітьми. Ми вже так привикли, там дійсно, така наука і для душі, така підтримка.
І: Пані Любо, як досягти соціальної справедливості?
Л: Справедливості досягти – треба мінятися, треба жити по законах Божих, по
Заповідях Божих, я так думаю собі. Людина, яка хоче справедливості, – доб’ється. Я знаю, шо
ми задля того живемо. Зараз, в цей час, більшість несправедливості. Підеш, на кожному кроці,
то тебе обважують, то тебе обдурюють. Бо там, в Італії, вони стараються жити по-чесному. Їх
вчили з малечку, щоб в них якась повага була, якась культура. В них вже того закладено. Є
багато дітей, шо тоже (…), але знаєте, більшість у них, я бачу, справедливості, я більше в Італії
бачу, ніж тут в нас, на Україні. Вони законопослушні. Там тоже, є своя, але людина знає, шо
вона буде за то покарана. Бо, наприклад, я взяла на своє місце жінку, і багато, шо беруть
заключати договір, шоб податок не платити, а мої не захотіли. Тому-шо, там по сусідству, була
якась жінка, шось там сталося, і вони мусили великий штраф платити, і вони вже не захотіли.
Тільки жінка з документами – зразу договір, і шоб було все по закону. Вони бояться, бо кажуть,
шо мусять хату продати, бо, не дай Боже, шось таке станеться з людиною. В них там закони
більше так працюють, і вони до того привикли. А в нас, то тільки починається. Я думаю, шо
той президент і цей уряд, може зміниться Верховна Рада, шо не буде тих, шо йдуть проти
країни: ті комуністи, ті регіонали. Справедливість почнеться, і буде якийсь, як от Папа
Римський побачив, шо вже не може так боротися з тою несправедливістю, і всьо. І Бог так
послав, шо послав того Папу, тепер тягнуться до того нового Папи Римського. Тому-що,
прикладом показує, як справедливо жити. Він не носить того хреста, він не носить тих
червоних дорогих. Я дивлюсь канал (…), шо люди висловлюють подяку, шо він дійсно, і ділом,
і словом людей підтримує. В них, тоже, зараз криза, в них роботи немає зараз дуже багато (…).
Люди – за границю, але не хочуть чорну роботу робити, хочуть престижну роботу получати.
Вони приїжають на (…) в середу на площу Святого Петра, і це Папа всіх привітає. В них таке
піднесення духа, вони бачуть в нього справедливість. І от-так, кожен повинен своїм прикладом
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показувати ту справедливість. Так, як Папа показує, так і уряд повинен показувати, і будуть за
ним тягнутися люди. Тому-шо, мало слов говорити, ше ділом треба показати.
І:Дякую. Пані Любо, чи є в вас ще щось до ати до теми інтерв’ю?
Л: Шо я додати. Я хочу, шоб поскоріше закінчились ця війна, шоб поскоріше діти, бо
затягувати то всьо, шоб діти мали роботу, шоб мали престижну зарплату, шоб не їхали
заграницю. Я кажу, шо я сиджу п'ятнадцять років, якби колись я нормально вклала гроші, може
б… Колись мама каже, я хотіла квартиру, «нашо тобі квартира, нашо?». Діти вчилися, я сама
була. В мене чоловік помер дванадцять років тому. Я, тоже, їм і освіту, і якусь хату, і кінця і
краю нема. Я би хотіла, шоб діти не їхали ніде на чужі, знаєте, бо чужина то є, шоб на своїй
рідній землі заробляли гроші, тішилися тими дітьми. Бо саме гірше, шо я не бачила, як діти
ростуть. То саме гірше і болючіше для мами, мама не бачить, як діти свої ростуть. Я би хотіла,
побажала всім, молодому поколінню, шоб ніколи не лишали своїх дітей, і нікуда не їхали. І
поскоріше почалась, то нормальне життя у нас, стабільність і спокій для України. Хотілось би,
шоб тоже мої діти поскоріше поженилися, вийшли заміж, і шоб я бачила внучків.
І: Дякую, що виділили час для мене.
Л: Було просто ужас. Я собі, як згадую, то була перша робота, я тоді заплатила тих
дев’яносто доларів, шо мала їх, і заплатила, бо треба було давати цілу зарплату, а тоді було
ніби триста доларів (…), ше були шістсот (…). Ішло вже п’ятнадцятого серпня, їх матінки
Божої, десь поїхала, але знаєш, шо саме головне, шо я там з дитиною в одній кімнаті, на
другому поверсі, жара страшна. Цілий день бігаєш, робиш ту хату (…), поприбирає, кури, то
там, то там. Багатство страшне. Я думала, то стіна така, а то шафа така з (…), то така молода
сім’я, бо посередині були двері, там зал, кухня там, де старенькі, і стареньких кімната, потім,
так двері відділенні, і ванна, окремо для молодих було, для дитини кімната, для них там і такий
зал, з усіх сторін там були тераси. То була така хата. Я ніде такої не бачила, вздовж так і дійсно
багатство, так було. Відношення страшне було, може із-за того і тікали , і знаєш, я на горі така
дорога, світло і я молилася. Одна віра, один Бог спас. Я ту собачку виводила, бо вечором треба
було виводити. Вони, розумієш, настільки були помішані на тих порядках, шо з собаки шерсть
злиняла – то страшне. Там страшне, мало бути цілий день з тим усім бігати, лишень прибирати.
Я виходила нагору, жара страшна і вночі, а там інстанці старенькі, тако йде до мене, а мені
тридцять сім років, каже: «Я знаю їх, ти там робиш. Вони дурні. Лиши їх. Я – вдовець, ходи
до мене, будеш жити, будеш все мати». А він з такою великою собакою. Я тікаю з цим
собакою, йду геть, а мій маленький до того. І смішно, і грішно. Там вихідний, якраз у дитини
день народження, двадцять п’ятого липня, бо я шістнадцятого приїхала. Вісімнадцятого
виїхали, вісімнадцятого ми приїхали, десь двадцятого чи двадцять першого, пішла на роботу.
В дитини день народження, думаю, Боже, я – тут, дитина – там. Дали мені через тиждень дня
два вийти, а куди йти? Вийдеш на дорогу, станеш, думають, шо то якась простітутка, і вони
там.
І: То ше пару днів тільки по приїзді?
Л: Так, пару днів. Там нема такого, шоб став. Там зразу подумають, якась приїхала,
шоб. Походила по дорозі, походила, аж потім до міста треба було їхати на метро. До метро
пішком іти, шо я, як через тиждень приїхала на ту площадь (…). Я зустріла наших людей. Я
тако підійшла, ніхто не хоче дуже ставати, говорити. Всі мову знають, всі ділові. Там – групка
із одного міста, там – з другого. Я в шоці була, як так, всі свої люди. Потім, вже через деякий
місяць, я сказала, шо тут робити не буду, шо я йду геть. Кажу: «Де мій паспорт?». Вона каже:
«Перше гроші треба заплатити». Я кажу: «Які гроші? Я (…) дала». «Ти (…) дала, а в нас фірма
є, треба заплатити». То я ту зарплату, шо вони дали, заплатила в фірму ше, бо паспорт не
віддавали. А приїхали якраз двоє з Дрогобича дівчат, шоб лишитися там, а дочка перед тим
поїхала десь на море, чи десь там відпочивати. А як стара сказала, шо я хочу йти геть, то вона
в момент приїхала. «Як так?», – почала (…), «поки не зробиш порядок, то нікуда». Дивлюся,
звони звонять, всі люди йдуть святково, а ти – жара, добре. Вони: «Шо ти тут не хоч бути? Шо
таке? Шо ти хочеш? Чого ти плачеш?». А мені так обідно було. Де йти і шо робити? Я
поприбирала. Вони подивилися, шо (…) нема. Вони походили по всіх, побачили, шо багатсво.
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То я кажу: «Лишайся, бо шо я тобі скажу, аби ти не лишалась?». Такі ділові. Я сіла з ними в
машину, доїхала до церкви. Чула, шо там помагають. І кажу: «Ви мені тут-от зупиніться. А
паспорт у кого?». Він мені каже: «Гроші, тоді віддасть паспорт». Я йому дала ту зарплату, шо
получила там. Пару рублів лишилося, і йду. Зайшла до церви, там якраз служба була Божа
їхня, святкова. Примкнула коло розп’яття і плачу. Вже всі люди розійшлися, приходить до
мене та, шо прибирає, і каже: «Шо сталося таке?». Я кажу: ... Я ще забула сказати бабця, я їй
кажу: «Де є ваша культура?». Я вже тако почала (…) пару слів. А вона каже, відкриває
холодильник: «А вот культура». Диплом, тако заходять жіночки, шо вона там інститут
закінчила на вчительку, вот, «а ти», – каже, – «ти приїхала тут, і ти культури шукаєш?». Бо
знаєш, таке відношення, шо за ненормальні люди. Яке відношення, мені так обідно було,
страшне. Розумієш, я то ніколи не забуду, ту першу роботу, то всьо. Потім, вже було легше. І
та, шо прибирала, каже: «Не плач, ходи». Привела мене до священика.
І:А то був їхній, італійський священик?
Л:Так, їхній італійський. Він помагав, я чула, шо він там помагає. І каже мені: «Тут
треба на роботу до однієї жіночки. Але то завтра, прийде племінниця і забере. Ти маєш, де
ночувати?». Я кажу: «Добре». І тоді лишила там сумки, поїхала туди на площу (…). Після того,
і зустріла мою вчительку, шо мене вчила тут, у школі. Я вже потішилась.
І: Ненароком?
Л: Та, ненароком зустріла її. Така довольна: робота є, вже когось зустріла шо. А вона
така дуже добра (…). Вона тоже робила коло такої психічнохворої (…). Бо я вже поїхала на
Північ. Вона була лишилася. Шкода її, вона дуже людяна, дуже гарна жіночка така. Вона трохи
вчила в школі, сама математику викладала. І я вже така рада, вже вона є, вже знайшла, і робота
є, і всьо. Там десь переночувала, я вже забула. І на другий день, вони сказали на лавочці чекати.
Прийшла та племінниця, і забрала. Ми так далеко ше їхали, туди на низ, вже як на (…) їхати.
Привела мене до тієї тьотки. А вона – сеньйоріна, ше не була заміжня, вісімдесят з чимось
років. Умови страшні. Хата гарна була. Видно, шо з жилудком її, і видно, шо трохи странна
така була. Розумієш, шо на кожному кроці, вона ні трусів, ні панталонів не мала. І так все в
туалеті, всьо було в гамні, і у хаті. То було ужас. Але вона мене почала цілувати, мене до хати.
І я почула, шо дійсно, вже не будуть іздіватис,я як там. Я ту хату почала вищіщати. Взяла, то,
шо шпаклюється, почала то гамно, то всьо вичукльовувати, повимивала хату. Але вона, тоже,
така була, шо з своїми братами, взагалі, родина в неї була велика, але ні з ким, чось, не ладила.
Пам’ятаю, шо приходив через деякий час її племінник, брата, шо Римі монах, приносив нам
їсти трохи. То мені там добре було. Тут я пішла на вихідний, поїхала в (…), приїжаю – двері
закриті. А вона любила собі випити.
І: У вісімдесят шість років?
Л: Випила собі вина, і почала готувати для мене їсти. То я побула у неї два тижні,
розумієш, криша поїхала. А вони, знаєш, такі странні, такі там. Я прийшла, звоню, а вони такі:
«Хто така?». Не знали, шо таке Україна. «То полячка», – кажуть. «Ти в неї там? Та вона
странна, як ти там у неї?». Йде груба, а вона так прозиває. Я кажу: «Чого ти так прозиваєш
її?». «А чого така вона є?». Така странна була. Я приїхала десь у дев’ятій годині. Ніхто не
відкриває. І так зо дві години дзвонили вони. А вона: «Хто там?». «Полячка прийшла,
відкривай». «Ні». Я думаю піду. І тоді вони викликали міліцію. Я так боялась, бо казали
І:А вас вже все було легально?
Л: Все закінчилось вже.
І: То вас могли депортувати.
Л: Ну. Приїжає міліція. А то тако йдеш по сходах догори, там закриваються двері, потім
площадка, і в нас такі броньовані двері, не знаю наскільки защіпок. І добре, шо вона не закрила
ключом, бо лиш на ту цепочку. Вони (…) ті двері, а вона лежить там от тако, як зайдеш зал,
гарний, великий, і там буда собача, вона колись собаку мала, і вона там такого вся обісрана і
лежить, смород. А дванадцята година вже. Сусіди зазирають, бо ніхто не був ше в хаті, і
кажуть: «Шо сталося?». А вона: «Хто такі?». Я кажу: «Вот, сусіди». «Шо це сталось? Чого
вони тут? Пішли звідси». Вони кажуть: «Шо будеш робити?». Я кажу: «Де я піду?». Вона каже:
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«Закривай двері. Заходи, закривай двері». Вони кажуть: «Сеньора, вам помогти, в лікарню вас?
Шось у вас болить?». «Нічого. Йдіть звідси». Я закриваю двері. Вони всі пішли геть, ті сусіди
пішли геть. Я, шо роблю, плачу. Далі думаю, шо робити. Взяла крісло, посадила її, обмила і
тягну. А то зал аж туда, через коридор, там ванну, і там її …
І: А шо, в них в хаті буда собача стояла?
Л: Та. Там собачка була. Вона її лишила.
І: І буда така.
Л: І буда така красива, така розмальована.
І: Я думала така, як то буда.
Л: Ні, малесенька така, але дуже така акуратна. Я її поставила в ліжко, вже помила. Але
бачила вже на другий день, вона така вдарилась там. Там, і так вона ше три дні прожила. Я
кажу: «Я викличу (…) та племінниця, шо мене привела». Вона: «Ні, нікого не треба». І тако
вечором, вона любила в одинадцять дивитися телевізор, а тоді казала: «Шо вона не хоче, і
спати». А перед тим все заходила. Я чую, дивитися йде, чи я є там, потім коридор, і там в залі,
я мала на дивані. А диван так смердів, вона, коли сідала і на той диван, і мила (…) ше
закривала. Я вікно відкрию, а вона закриває вікна. Все позасирає, ні погладити нема де. А тоді
шось не хотіла каже … І тоді вже лягла. І я тако думаю собі, я, як то відчувала, шо вона має
померти. В мене колись страх був до мертвих всьо. Я ніколи додому не звонила. Вона ніколи
не давала звонити, бо був телефон. Сама довша ніч була в мому житті. Хочу звонити додому,
сказати: «Мамо, шо той вот, а боюся». Я тако захожу туда ранком, заходжу до її кімнати, а
вона так, як лягла, так і застила: нога одна догори і рука терчить. Я скорень до телефону,
звоню. Кажу: «Мамо, там», – я перед тим ше кажу, – «мамо, мені здається, шо баба померла.
Вона все ходила вночі дивилася як той вот. Не вставала». Мама каже: «Йди подивися». Я кажу:
«Боюся». Я приходжу, точно, померла. Вони довго вечором не сплять, говору, кричу там,
странні (…). Взагалі, я сходжу на низ, а там наша (…) зустрічалась з поляком, знімали.
Приходжу, кажу, шо я маю робити, вона померла, до кого звонити. Там, хіба, одна сусідка, яка
з ними говорила. Я прийшла, а вона каже: «То шукайте, там десь має». А в неї прізвище (…)
називалася. Я кажу: «Шукайте, в неї там брати є». Я заходжу з цим поляком, на карточці пише
(…). То є брат, він з нею не говорив, гнівався. Я звоню, кажу: «Ваша сестра померла». В них,
якшо ти при комусь помираєш, значить тобі лишається хата, всьо.
І: Він перший приїхав?
Л: Перший, шо вона при ньому померла, і всьо це йому лишила. То він племінниці, шо
вона ходила коло неї, шо вона і її, потом сказала. А вона каже: «Чого ти мені не позвонила?».
Я кажу: «Не дала ні телефону». Вона нічого не знала. Потім була без роботи трошки. Бо я
позвонила до своєї знайомої, і вона каже, шо нема. Найшла мені тоді дев’ятого вересня.
Переїхала. Півтора місяці була там в (…). Там зовсім інакше життя, культура. Тоже, на роботу
взяли коло діда ходити. Тому-шо, він там, то як дім пристарілих був, але його син та якби брат,
вони мають п’ятдесят штук корів мали. Але там ужас: там кістки, хробаки, там таке страхіття.
Я хату ту відмила. Але вони взяли, шоб коло нього, шоб в баню помити. А я чогось не могла
чоловіка витирати, мити. Та й то скажу, шо я не буду, йду геть. То вони казали, шо йду геть:
«добре». Я пішла вже там на другу роботу, то там вже було легше мені… Я пройшла таку
школу: перша та бабця, шо померла, і такі відношення. І то всьо. Так мало бути. І тоді в мене
така віра, така надія, шо я відчула, шо мені Бог допоміг. Я так відчула таку допомогу. Мені
потім було добре, бо я вже мала там знайомих.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні сімнадцяте серпня дві тисячі
чотирнадцятого року. Ми у Верині. І я розмовляю з пані Надією. Скажіть, будь ласка,
пані Надя, як ви себе відчуваєте в теперішній ситуації?
Н: В теперішній ситуації, що ти маєш на увазі?
І: Що вам перше спало на думку, коли я вас це запитала? Теперішня ситуація для
вас це?
Н: Що мені спало на думку? В першу чергу, це, оскільки я вчора була на похороні
людини, яку я знала дуже далеко, я знала тільки по розмовах, по розповідях мого чоловіка, і
коли я була на похороні, мене, в першу чергу, цікавило, як будуть реагувати люди на той
похорон. Це ми в районі ховали першу людину, яку привезли з місць АТО. То перше, як я
відчуваю себе в теперішній ситуації. Я подумала, що я внутрішньо спокійна, а це для мене уже
багато. Це при тім, що я внутрішньо спокійна, що син зламав ногу, якого прооперували в
воєнному шпиталі, якім ми заплатили великі гроші. Через яку травму, він втратив п’ятий курс
університету. Зять має в мене бронь, поки-що. Чоловіка може ще не візьмуть, а на
сьогоднішній день то є дуже багато. І хто на сьогоднішній день ще не переглянув свого життя,
він зробив помилку. Ви що записуєте дослівно?
І: Не все.
Н: І хочу вам сказати, що ніхто мене на похороні не здивував. Люди поводились так, як
я і сподівалась. Напевне, нічим не здивуєш.
І: Як саме?
Н: Хтось плакав, шо були чужі зовсім люди, може якісь сусіди, може якісь жителі
одного і того самого села. Один чоловік, який стояв біля мене кусав собі пальці, коли заграли
«Пливе кача», шоб не плакати, напевно, і не кричати, він кусав пальці. А друга жіночка, за
плечима, розказувала своїй співрозмовниці вчорашній день. Так, що люди, як люди, ніхто
нічого. Кожен прийшов собі для того, для чого він собі мав за потрібне.
І: В мене тоді питання, за якими життєвими принципами має жити людина?
Н: Та, як пише в Біблії. Я дуже довго дотримувалась тих принципів, і порушити
Заповідь Божу було надзвичайно тяжко.
І:Тобто, ви живете за християнськими …
Н: Я не живу, я пробую так жити, намагаюся так жити.
І: Що стає на перешкоді?
Н: Люди. Тому-що, не всі люди живуть за такими принципами. Тепер цінність надто
помінялась в людських відносинах. Якщо колись, нас вчили в школі, мене вчили в сім’ї, що
треба цінувати людину, що старших треба поважати, що слабшому треба допомогти і
підтримати, то тепер, коли ти не відповіси грубістю на грубість, коли ти не відкриєш рота, то
тебе мають за слабшого, а може – і за дурнішого.
І: Як ви думаєте, в чому причина, що змінилися цінності?
Н: Впала мораль загальна. Я думаю, що дуже багато значення зіграло телебачення роль.
Тому-що, в свій час, в час моєї молодості, ми дивилися кіно, показували, що тільки добро
повинно перемогти. Нас вчили в школі, як були піонерами, комсомольцями, нічого поганого
в тім не було, нас тоже вчили тільки доброго то, що було. Може, не вся правда, то інше, шо
знаєш, там було завуальовано. Але нас вчили добра. А тепер хіба одна церква вчить добра. Це
при тім, шо ми всі знаєм, шо в церкві треба тоже платити. Кіно тепер страшно включити для
дітей, бо не знаєш, на що можеш нарватися. Просто розпущеність. Люди не мають цінності
сім’ї, цінності держави, цінності того, що повинно бути.
І: Ви так плавно перейшли на цінності.
Н: Тому-що, я навіть... Я не знаю, чому я перейшла плавно на цінності. Я, просто,
останнім часом почала добре задумуватися, що добре в житті. І своїм дітям я уже неодноразово
говорила: «Діти, ви живете добре. І дякуйте Богові, що ми маємо». Тому-що, я так само, як
інші, хотіла би машини, хотіла би моя дитина закінчила університет, і пішла на добру посаду.
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Але я дякую Богові за те, що я маю, бо інші люди і того не мають, по-перше. А по-друге, може
Бог дав мені переоцінити то всьо. Не знаю, чому є так.
І: Ви сказали про цінності загалом, про зміну цінностей зараз, серед людей. Які
цінності серед людей навколо вас?
Н: Люди є різні. Хтось цінує людські відносини, в першу чергу, а хтось цінує гроші.
Для когось гроші є більше, ніж людські цінності.
І: Що цінним є для вас особисто?
Н: Для мене особисто, напевно, є взаєморозуміння.
І: З людьми?
Н: З людьми, в сім’ї. Якщо я можу поступитися, значить ти повинен поступитися. Як я
іду тобі назустріч, ти повинен іти мені назустріч. Тоді не було б тих війн, того всього. Було б
легше жити. Якщо людина тільки каже: «Я», «бо я», – нічого доброго. Так Путін і зробив: «Бо
я хочу».
І: Які ваші теперішні інтереси?
Н: Мої теперішні інтереси… А що, власне, ти маєш на увазі «мої теперішні інтереси»?
І: Що для вас є зараз цікавим?
Н: Для мене, шо цікавим?
І: Хто ? Що?
Н: Хто і що… В першу чергу, я навіть не знаю, які в мене теперішні інтереси. Щоби
мене шось зараз так цікавило… Я можу сказати, що я би хотіла. Я би хотіла поглиблено
вивчити італійську мову, щоб я могла йти більш вперед. Не дуже зрозуміла запитання. Поясни
мені, що ти маєш на увазі за мої інтереси?
І: Так, як ви почали. Ви здається зрозуміли питання. Що для вас зараз цікаво?
Для чого ви приділяєте час не через то, шо треба, а через то, шо хочеться?
Н: Значить так, на сьогоднішній день в мене нема, що я хочу. І взагалі, мені прикро це
казати, але своїх двадцять років життя я живу, останніх двадцять років життя, я живу не за
принципом «що я хочу», а «що я мушу». Не знаю чому, моя сім’я, сім’я моїх батьків – це все
обов’язок. От цього року, власне, казали: « (…) все на твої плечі». Навіть зараз, якщо я буду
повертатися назад в Італію, якщо дасть Бог, так станеться, що я повернуся, бо я би хотіла, бо
мені потрібні гроші, то я вертаюся не тому, що я хочу суто заробити гроші, я вертаюся тільки
тому, що я мушу заробити гроші, шоб поставити на ноги (…). Бо в нього на слідуючий рік
слідуюча операція. Мама, тато проходить обслідування. Так, що гроші мені дуже потрібні.
Так, як моїх інтересів дуже ніхто не цікавиться моїми інтересами, в мене тут обов’язок, святий
обов’язок доньки і мами. Так, шо з інтересами в нас не дуже.
І: Пані Надю, згадайте приклад несправедливого випадку.
Н: Значить так, в середу напевно, ні, в четвер, ми були з татом в Миколаївській лікарні,
здавали татові аналізи. І прийшла жіночка, яка привела чоловіка. Чоловіку було сорок два
роки, але він такий був безпомічний, шо чоловікові так навіть не пасує бути таким
безпомічним. Вона привела його здавати аналізи, і вона попросила надсерце, щоб його
прийняли без черги, тому-що, він був з воєнкомату. Ніби говорять на воєнкоматі, що хлопці
на медогляд повинні йти без черги. Але, фактично, мужчина здоровий, гарний, товстенький,
почав дуже возмущатися, що він пішов без черги. Це притім, що мій тато пішов тоже з ним
без черги. Але мій тато пішов без черги, тому-що, він вже не добачає і не дочуває. І він не
побачив людини в кріслі, і вирішив, що то його черга. І той мужчина, що стояв в черзі, почав
возмущатися, що «от пішов без черги». Я сказала: «Тихо будьте, бо ви не знаєте по якій
причині та людина пішла». Для мене то було несправедливо, тому-що, ти сьогодні повний,
здоровий мужчинка молодий, в розквіті сил, возмущаєшся, шо та людина, яка завтра, може за
тиждень чи за два, може загинути, яка йде захищати тебе, твою землю, твоїх дітей, і не хочеш
пропустити його на дві хвилини поперед себе. Для мене то вже було боляче, але я є така собі
по природі. Мені всі кажуть: «Не бери собі то до голови». (Сміється). Так, шо (…), я така.
І: Шукаєте соціальну справедливість?
Н: То є дуже погано.
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І: А чого?
Н: Тому-що, справедливості ніколи не було, і ніколи не буде такої чистої
справедливості, знаєш, як пише книжка. Чистої справедливості нема. З чимось, десь треба
поступатися і змиритися. Так тяжко змиритися, як ти бачиш, шо людина неправа.
І: Що для вас соціальна несправедливість?
Н: Що для мене несправедливість? Коли людина вимагає від тебе то, що ти не можеш
зробити.
І:Чи ще щось?
Н: Слухай, а чому взагалі потрібна була людина, яка заграницею, для того щоб зробити
таке дослідження? На такі запитання може відповідати українець, який ніколи не був
заграницею.
І: Я опитую українців, які й не були.
Н: Це для того, щоб зробити порівняння, як у нас загостюються почуття
несправедливості і цінностей?
І: Так. Ви все зрозуміли.
Н: Я тобі кажу, я не з тих самих тупеньких. Колись, коли я вчилася, я була староста,
коморг і третє українське слово (сміється). Ким ше ж я була? Ось, що значить треба читати,
брак інформації. Словниковий запас (…). Дуже, от зараз навіть, на українській мові навіть
висловити думку тяжко. Тому що … В інтернеті навіть, якщо я спілкуюсь, наприклад, по
скайпі я говорю зі своєю родиною переважно так по-сімейному. З дівчатами, як ми приходим
до хати після роботи, кожен може сказати шось про роботу, шось таке про сім’ю, і знає мало
шо такого загального, мало новин. От тепер, ми вже почали, коли стався Майдан, почали
говорити про проблеми держави. А так, ніхто нікого не зачіпав, шо не прийдеш замовчана,
тобі, якби, не дуже цікаво. Як більшість наших дівчат казали: «Та я знаю хіба фамілію нашого
президента – Янукович. Більше нікого». Але, коли ти є вдома, ти спілкуєшся з сусідкою, з
товаришкою, з співробітниками. Ти уже береш якусь інформацію: то там щось побудували, то
там шось зробили, тут щось вирішили, якесь прийняли рішення. А так, як ми в Італії, мало хто,
хіба, що сильні жіночки, які ідуть. Я, наприклад, таку маю знайому (…), яка співає в хорі, яка
іде пішим ходом від одного собору до другого. Вони ідуть цілу ніч. Вона привезла свого сина.
І: Ого, від Софії?
Н: Не від Софії, а від Марії Манджори біля (…). Якшо ти пам’ятаєш, то вони йдуть (...),
то є далеко. Вони йдуь цілу ніч. Але ти знаєш, колись ми на морі зустрілися випадково. Я після
обіду не мала роботи, і вирішила поїхати на море. Ми так гуртуємося, менше-більше по
зовнішньому вигляді вже бачимо, шо ти є іноземка. І ми так гуртуємося. Шо, якшо ти навіть
не маєш коло себе грошей, ти візьмеш мобільний, на якому є номера мобільних телефонів, ти
маєш проїзний, шоб того не потягнули, і між тими п’ятьма-шістьма жінками, чутко відчула,
шо від когось іде така позитивна енергія, такий позитивний заряд. Дуже була позитивна жінка.
Вона завжди свою бабусю водила до церкви. Коли бабуся померла, то священики пішли
правити службу Божу, панахиду ,то вони їй висловлювали співчуття, і вони їй питалися: «А
вона діти має?». То робить для тих людей найрідніше.
І: (…)на рахунок соціальної несправедливості, можете шось ще додати, чи будем
переходити до наступного?
Н: По несправедливості?
І: Та. Ви сказали, шо несправедливість для вас тоді, коли людина вимагає від тебе
більше, ніж ти можеш зробити.
Н: Несправедливість: мого сина не допустили до екзамену. Це притім, що юрист сказав,
шо я не розумію, чому вам відмовили. На день екзамену ми вже привезли справку, завірену
лікарем, що він на витяжці, і його неможливо привезти з ліжком і витяжкою. А його не
допустили до екзамену, і йому пропадає рік в університеті.
І:Це вступний?
Н: Ні, це п’ятий факультет.
І: А, це просто випускні екзамени.
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Н :Ні. Це четвертий, він закінчив бакалавр а тепер на п’ятий магістратура – вступні.
Так, вступний екзамен. Я тільки не розумію, хто там неправий: чи чоловік, що він не дочекався
рішення комісії, він написав заяву і пішов, чи комісія, яка автоматично відхилила, бо їм так
було легше. Мені сказала відповідальний секретар: «Для однієї людини, ми не будем збирати
комісію».
І: Який це університет?
Н: Івана Франка.
І: Факультет який?
Н: Геологічний. Це не фізичний, це не прикладної математики, це не Бог знає, що.
І:Ви можете згадати тепер приклад справедливого випадку?
Н: (розмова з іншими людьми). Справедливого випадку. Навіть вчора. Я зробила
зауваження зятеві, шо: «Ти зробив неправильно, шо ти поїхав на охоту, знаючи, шо завтра
неділя, і тобі треба йти на роботу. Нам треба зготовити тобі з собою обід, вечерю, сніданок на
цілу сутку». Він сприйняв то нормально. Спочатку трохи подувся, але потім тихенько
повернувся ,, тихенько спілкувався, розмовляв, мені розказував. Я вважаю, що він справедливо
поступив, і зрозумів, шо зробив помилку. І я до нього ні не крикнула, ні нічого. Мені здається,
шо ми з ним знайшли взаєморозуміння, і моє зауваження було справедливе до нього. А коли
я одного разу до нього сказала: «От, ви сидите у Богданка в кімнаті, розкидаєте всі іграшки,
товчете його постелю. А він потім приходить, і за вами прибирає». А вони мені сказали: «Але
ремонтуємо комп’ютер. Ми». Я кажу: «Один-один». Справедливо (сміються).
І: Що для вас соціальна справедливість?
Н: Справедливість. Боже, ти такі високі матерії мені задаєш. Не знаю, справедливість.
Наприклад, от мені мала моя господиня, пані, в якої я працюю, повинна була виплатити
відпускні і тринадцяту. Я була готова, що вона мені може не доплатити. Вона мені доплатила
десять євро більше. Але навіть то, для мене була справедливість, що вона мені їх дала. Я
говорю, то все беру зі свого життя.
І: Правильно, та.
Н: Справедливість. Сьогодні, коли моя мама мене два роки назад, вигнала мене з
хати у Великодній понеділок з моїми дітьми. Але, коли треба було за два роки їхати, лишити
Італію, приїхати, бо вона не вставала, я приїхала і лишила роботу, втратила роботу. Тому-що,
справедливим, я вважаю, що я повинна доглядати свою маму. Незалежно, що вона про мене
скаже. Напевне, то є справедливість (сміється). Бо так Біблія пише, так Бог каже. Ох, ти мене
доведеш до сліз (сміється).
І: Тоді переходим до іншого. Ви розписували свій сьогоднішній день, згадали його.
Чи були сьогодні приклади соціальної справедливості чи несправедливості?
Н: Несправедлива була я.
І: А чому?
Н: Тому-шо, чоловік сам зварив борщ. Взагалі, мала варити я (сміється). Він завжди
розраховує, що я приїду, і от, я вже всю кухню заберу на себе, і все буде добре. Я кажу:
«Хлопці-дівчата, я не пам’ятаю, як борщ варити». Я намагалася разом з Миколою переодіти
Веронічку, і тоді подивитися, чи дуже хворіє чи ні. Я могла тихенько посидіти в спальні, і не
помагати (…). Але я пішла. Намагалася, хоча я знала, шо це не допоможе. Може, якщо
справедливості нема, хто зрозуміє свою дитину, як не мама. Наша Вероніка – ше той кадр…
Колись ми з (…) розмовляли. І я кажу: «От, в тій сім’ї, чоловік – господар в хаті. В тій сім’ї –
жінка керує», кажу: «А у вас хто?». А у вас (…), як скаже, так має бути… В мене просто такий
чоловік, не такий, шоб дуже добрий, а дуже поступливий, немає твердого характеру. Я напевне
зловживаю (сміються). Другий раз –зловживаю, другий раз – не зловживаю.
І: Взаєморозуміння.
Н: Я до нього тоже поступлива. На мене може так покричати, а я тихенько помовчу. Не
думаю, шо то несправедливо. Я думаю, шо то справедливо, бо десь він мусить свої нерви
подіти. Ось я приїхала, найшов точку опори.
І: Як досягти соціальної справедливості?
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Н: Не знаю.
І: А чому?
Н: Як досягти справедливості? В боротьбі. Колись мені мій чоловік казав: «Значить так
я казав: «Чому на двадцять четверте серпня ви маєте право піти на концерт, на змагання,
козацькі змагання, а я не маю права. А я маю тільки обов’язки. Мені треба, раз, сливку
обірвати, бо вона впаде за два дні. (…) помити»». А чоловік мені сказав: «Ти хочеш
справедливості? Борися за свої права». З того часу, я борюся (сміються).
І: Яким чином ви боретеся?
Н: Яким чином борюся? Тільки хатню роботу на всіх. Колись, я знала, шо то мій
обов’язок, діти були менші, то було всьо мій обов’язок. А тепер вся хатня робота поділена на
всіх. Борюся за справедливість. Чоловік мій не вміє боротися за справедливість. То скоріше
сам борщ зварив.
І:А які методи використовуєте?
Н: Спочатку, м’яка розмова. А потім, вже і тверда розмова. Але, щоб боротися, я
спочатку добре подумаю, що я маю сказати, шоб переконати. Навіть вчорашній випадок з
зятем, я не просто на нього налетіла, я говорила тихенько, бо я все підготовила, що треба так
людині сказати, шоб людину не обідити, не принизити. Але, щоб людина зрозуміла, що вона
в цьому випадку неправа. От, яка я розумна.
І: Пані Надю, дякую за час. Чи в вас є шось додати до теми інтерв’ю: питань
цінностей, соціальної справедливості, соціальної несправедливості?
Н: До питань цінностей. Людина цінує те, до чого вона дойшла непросто, чого вона
досягла зі своїми бажанням, зі своїми думками, до чого вона йшла, чого вона добилася. Тоді
вона буде цінувати. То, шо воно впало з неба, прийшло легко, людина цінувати не буде.
Приклад, у нас тут є товаришка, донька – дуже розумна дівчинка. Так само закінчує
кандидатську (…), вийшла заміж за хлопчика. Вона викладає на англійській мові для студентів
іноземців, геологічний факультет. Вийшла заміж, і чоловік не ціне то, що він має. Він їй каже,
що вона кар’єристка. А їй два-три роки, щоб закінчити цю кандидатську, щоб вже мати якусь
кар’єру, щоб бути впевненому в завтрашньому дні. Людина не цінує то, що їй прийшло, вот
так. Якби він її вивчив, якби він її поштуркував і купив за гроші місце, може, він би то цінував,
так-що… Хоче, шоб вона борщі варила. А я казала (…), Бог, коли ми прийдемо на той світ, на
суд, Бог нас буде судити, і в першу чергу спитає: «А чи не зарила ти свій талант?». Тому-що,
не один з нас свій талан зарив. Включаючи мене.
І: А які?
Н: Не буду я вже про це розказувати.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні дванадцяте серпня дві тисячі
чотирнадцятого року. Ми у Львові. І я розмовляю з Ганною. (…). Скажіть, будь ласка,
як ви себе зараз відчуваєте, в теперішній ситуації?
Г: Добре.
І: Конкретніше. Ви маєте на увазі, ви себе зараз добре почуваєте в конкретний
момент, чи загалом в особистому житті, в ситуації, яка зараз в державі відбувається?
Г: В особистому житті.
І: Чи впливають якось об’єктивні обставини, ті, що навколо, на ваше особисте, на
відчуття в особистому житті?
Г: Ну звичайно, шо впливає. Війна йде.
І: За якими життєвими принципами має жити людина?
Г: Має поважати то, шо робиться в світі, має на то всьо реагувати, та як воно
відбувається, співчувати тому всьому, і так воювати, як воюють ніде. Так, з ними разом то
відчуття переносити, з ними то відчуття. Так, на мій розсуд, я так думаю.
І: Ви сказали, що людина має жити за такими принципами, як повага, конкретно
повага до подій, що відбуваються навколо, співчуття і співпереживання з людьми, і
співрозуміння. Чи живете ви за такими принципами?
Г: Звичайно.
І: Можливо ще за якимись принципами ви живете?
Г: Ні.
І: Які цінності в людей навколо вас? Що важливо людям навколо вас? Що для них
важливо?
Р: Ну я думаю, я людей не опитувала. Я думаю, люди так само вважають, цінять то все,
що відбувається в країні зараз, шо вони так само цінять ту ситуацію.
І: Що цінне для вас особисто? Що, хто цінний для вас особисто?
Г: Цінний?
І: Цінний, що важливе для вас особисто, що чи хто важливий для вас особисто?
Що саме в питанні цьому незрозуміло, щоб я пояснила?
Г: Як тобі сказати, як ти говориш, шо важливо?
І: Що важливо зараз, що для тебе важливо, що або хто для тебе важливий, цінний?
Г: Та, сім’я важлива. В мене двоє дітей, чоловік.
І: Ще можливо щось, хтось? Все? Якщо ми будемо повертатись назад до цінностей
людей, які навколо вас, чи їм ще щось важливо, в пріоритеті, в житті їхньому, та, шо ше
важливе?
Г: Шо ше може важливе бути? В житті людини, шо ше може бути важливе, крім
спокою?
І: Питання до вас, я не відповідаю за те.
Г: Наприклад, шо ше може бути таке?
І: Я не знаю. Я от питаю, і мені цікаво дізнатися думку вашу?
Г: А тобі, шо ше важливо, кромі спокою?
І: Мені, крім спокою? Мені чесність важлива. Мені відкритість, щирість важлива.
Г: І мені так само.
І: Які ваші теперішні інтереси?
Г: Інтереси. Роботи нема. Син закінчив училище, хочу десь з ним іти, кудась на роботу,
десь їхати в Польщу заробити гроші. Які можуть бути в людини інтереси? Гроші заробити.
І: Дякую. Згадайте, будь ласка, приклад справедливого випадку?
Г: Як то зрозуміти, я не знаю?
І: Який випадок саме ставався справедливий?
Г: Приведи приклад.
І: Я не знаю, це мої приклади. Тут ваше життя, я не знаю, що приводити.
Г: Справедливий приклад?
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І: Приклад справедливого випадку, приклад соціальної справедливості.
Г: В тебе, яке було, шо в тебе було?
І: Мені зараз цікавить не моє. Шо перше в голову спадає?
Г: Я не знаю, шо сказати.
І: А шо соціальна справедливість для вас?
Г: Коли люди говорять справедливо, чесно, не обманюють, не пліткують. То є
справедливість, на мою думку.
І: Ми підемо від протилежного. Чи можете ви згадати приклад несправедливого
випадку?
Г: Можу, можу. Є таке, в мене було таке, шо говорили одне, а то зовсім було друге,
зовсім не то, шо напліткували. То несправедливий випадок був. Тому-шо, та людина прийняла
ті, шо пліткували, – за правду, а не то, шо я їй говорила, ту правду, розумієте. То для мене
головне несправедливо. Повірила тій людині, шо. А пізніше, перепрошувала і просила
пробачення. Була в мене така ситуація.
І: А те, що потім та людина перепрошувала, чи це є соціальна справедливість, чи
це не було досягнення соціальної справедливості?
Г: То не є справедливість, шо вона не повірила. Повірила перше тій, а пізніше повірила
мені. Сказала перше, шо я тебе знати не хочу, сюди-туди, а пізніше мене перепросила, шо то
вибач. Я думаю, шо то не є.
І: Шо тоді для вас соціальна несправедливість?
Г: Брехня, наклепи, то є несправедливість.
І: Чи згадався приклад справедливого випадку? Важче згадати, ніж
несправедливий?
І: Ви розписували свій день сьогоднішній день, згадали, так, що було. Чи були
сьогодні приклади соціальної справедливості або несправедливості?
Г: Сьогодні нічо такого не було.
І: А як досягти соціальної справедливості?
Г: Я думаю, щоб досягти справедливості, треба бути самому справедливим, і гарно
ставитись до всіх в окрузі людей – буде справедливість.
І: Чи є ще щось у вас додати до теми інтерв’ю: до цінностей, до життєвих
принципів, до питань соціальної справедливості, соціальної несправедливості? Нема?
Г: Нерозговорчива така. Та я так, знаєш, перший раз, але.
І: Та то нічого. Хтось більше говорить по темі, хтось менше говорить.
Г: Та.
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І: Ще раз доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні перше серпня дві
тисячі чотирнадцятого року. Я розмовляю з Наталею. Ми знаходимося між Львовом і
Римом. Наталя, скажіть будь ласка, як ви себе почуваєте в теперішній ситуації?
Н: Як я себе, матєе на увазі, шо я далеко від України, і ситуація на Україні?
І: Можна почати з того. Потім – про ваші особисті відчуття.
Н: Можна сказати, шо відчуваю не дуже, переживається. Але більше те ше є, шо чимось
більшим не можеш допомогти, як сам не знаєш (неполадки зв'язку в скайпі), і за тих, шо там,
і за ту ситуацію на Україні, і за то всьо, шо робиться. А на рахунок моїх почуттів на зараз, шо
сказати, після десяти років в Італії, там в мене трошки перерив був, був перерив перший (…)
місяців. Тому-шо, я чекала на документи в Україні. І другий раз, це було три роки тому, коли
я захотіла зовсім повертатися на Україну. Шо я побула вдома рік і два місяці, і я назад
повернулась в Італію. В зв’язку з тим, шо я роботу находила, але оплачування було дуже мале,
шо трошки, як то кажуть, жити. В мене є дочка, дочку треба годувати, вдівати і всьо остальне.
І жити, як то кажуть, на пособіє батьків, то мене не дуже, як то радувало. І я назад повернулася
в Італію. Була, правда, шо той рік, була в Польщі (…). Попробувала Польщу, мені не
сподобалося. Захотіла назад, до Італії. Можливо, після всіх років, шо була в Італії, була ближча
Італія, ніж Польща. Приїхала працювати. Працюю. Добре, шо робота є.
І: Дякую. Скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити
людина ?
Н: За якими життєвими (…). Це є доброта, повага до людей, розуміння людини. Навіть,
якщо вот, шо є такі ситуації, шо характери людей різні, але якось потрібно постаратися з
розумінням ставитися до людини, шо має зовсім іншу думку на ті речі. Навіть, якщо потім, не
знаю, навіть.
І: Ви сказали, шо людина має жити за такими принципами, як доброта, повага.
Н: Зачекайте, будь ласка, бо в мене тут відстає трошечки, шо я всіх слів не чую. От,
тепер можете говорити.
І: Ви сказали, шо людина має жити за такими принципами, як доброта, повага,
розуміння людини. В мене питання: за якими життєвими принципами живете ви
особисто?
Н: В принципі, я стараюсь і жити за цими принципами (неполадки зв’язку)…
получається, тому-шо, є такі ситуації, шо потрібно бути жорстокою. Навіть, якщо не хочеться,
стараюся жити за цими принципами. А також, з вірою, тому-що, я є віруюча людина. Я виросла
в сім’ї віруючих, що, скажем, виховали мене на таких принципах. Стараюся жити за цими
принципами, хоть не завжди получається. Інколи не получається, то все залежить від людини,
від ставлення людей до мене. Тому-шо, в більшості, якшо я ставлюсь людина до людини,
хороша людина відповідає злом, чи ще чимось, я просто можу відповісти тим самим, як
людина до мене ставиться.
І:Дякую. Які цінності в людей навколо вас?
Н: Які цінності в людей коло мене?
І: Та.
Н: От, наприклад, я більшу частину провожу на роботі. Тому-шо, я день і ніч тута, і
ухожу тільки на вихідні. Цінності… Люди є хороші, є добрі люди, немає шо (…),
доброзичливі. Якщо потрібно, вони допоможуть, допоможуть всім чим можуть. Потім, в
принципі, так є, шо не мали таких сутичок, дійсно великих, суперечки завжди є якісь, то таке.
А так, ті самі, бачу, шо в них, шо стараються, навіть, бачать ту ситуацію, шо переживаю то,
шо в Україні зараз, бачу по них, шо вони стараються інколи ставитися так, більш до мене з
розумінням. Там таке може бути, не то, шо я підношу голос, просто голос може бути такий
серйозний, вони зразу, мовби зразу, от відколи почалося в Україні, більш з розумінням
ставляться. Вони в мене такі, шо вони беруть нашу сторону українську. В мене дєда – бандероіталієць (сміється).
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І: Які цінності у вас особисто?
Н: Які цінності у мене особисто? Я навіть не знаю. Більшість, я себе так не описую.
Більшість, слухаю люди, як мене описують, і потім, навіть, є якась критика. Я стараюсь так,
може, посперечатися. Всерівно, кожну критику я обдумаю, можливо, дійсно, я шось зробила
не так. Цінності, не знаю (сміється). Навіть не знаю, як відповісти. Люблю життя, люблю свою
сім’ю дуже сильно, стараюся бути доброю з людьми, відвертою завжди, по можливості.
Завжди це залежить від людей, з якими спілкуюся, бачу по їх спілкуванні зі мною, як вони
ставляться до мене. Не відповідаю завжди, шо на зло злом. Але, деколи, як то кажуть, доводять
до того, шо і так буває.
І: Які ваші теперішні інтереси?
Н: Які мої теперішні?
І: Інтереси.
Н: Мої теперішні інтереси… Мені (…) Україна. Я вам скажу, так, як колись я, мені
подобалось читати дуже багато. Но я цю справу (….) була. Тому-шо, я читала дуже багато, і
трошки з очима, на очі пішло. Подобається кухня, звичайно подобається дуже сильно, але тут
трошки на роботі я, як особливої фантазії воплотіть в цей промисл. А так, як була вдома, як
мені моя дитина колись казала: «Мама, а ти шо живеш (…)». От так, мені кухня дуже сильно
подобається, більш за всьо (сміється). Готовити, видумувати шось от таке, от. Можливості
зараз немає. Ну вдома, всі свої можливості кидаю. А так, переважно, зараз все направлене
робота, і які дії на Україні, так само, чим можливо допомогти і допомогти в моїй спромозі, як
можу. На інше часу не вистачає.
І: Звідки ви з України?
Н: Я сама з Тернопільщини, а родом зі (…) району. Ми вже багато років там
проживаємо. Так, шо більшості я рахуюся, шо я з (…) району.
І: Зрозуміло. Згадайте, будь ласка, приклад несправедливого випадку.
Н: Трошки в мене багато їх було. В Італії чи так?
І:Шо перше згадається.
Н: Шо перше згадається… Скажем, на рахунок Італії, в більшості робота. Був у мене
такий випадок, це в мене перша розчарування, можна сказати, в Італії, тому-шо, я була тільки
дві тисячі четвертий рік, перед Різдвом їхнім, то я була в Італії півроку. І я працювала, як то
фабрика, ми виробляли екібани. І як прийшло до плати, якби було за містом, скажем, барак,
бо по-інакшому не можна було сказати. Шо ми заходили зранку, так, в половину восьмої ми
заходили в цех, брама закривалась, і відкривалась вечором, шо не можна було. Бо вони там
трошки нелегально працювали. І прийшов кінець місяця, і вона так, я собі всьо записувала, всі
години позаурочні, як то кажуть, години, ще залишалась на дві-три години, а інколи більше. І
приходь вона, дає мені зарплату, і двіста двадцять євро не доплачує. І ми зразу до неї, ніби так.
А вона зразу до мене: «А ти каву пила?». Я кажу: «Добре, один раз на тиждень каву пила». «А
я тебе возила». А я кажу: «Чому ти не казала, шо ти будеш мене возити, і я маю за це
заплатити?». Одним словом це було перше моє розчарування в Італії. Потім тоже було кілька
таких, як то кажуть, але в більшості на роботі, в цім плані. І на Україні було: остання робота
перед поверненням в Італію. Тоже, трошки і тоже, завжди на роботі. Особисте, за особисте не
буду, бо, тоже, дуже багато. Більш так робочий план. На Україні, мала на увазі, шо тоже, перед
тим, як я вже другий раз хотіла повертатися в Італію, тоже, там трошки мене підвели. Але
потім розрахувалися. Всьо, як то, козла отпущенія шукали.
І: З чим у вас асоціюється соціальна несправедливість?
Н: Навіть не знаю. Зі злом, не знаю навіть, як пояснити. Зі злом, шо людина просто,
навіть не знаю, як пояснити, ніколи над тим не задумувалась. В більшості, зі злом, тому-що,
несправедливість – це і є зло. По добрі не зробиться чогось поганого, тільки по злі. Інколи
буває, шо людина з нервів може шось, несправедливість якусь зробити. Тоді вона оговтається:
«Ой, я шось неправильно», то, як кажуть, залежно від нервів, можуть шось зробити. Але є такі
люди, шо навмисно то роблять (сміється).
І: Тепер, будь ласка, згадайте приклад справедливого випадку.
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Н: Приклад справедливого випадку… Не знаю навіть, якось мені на голову зараз не
приходить. Та ніби багато було такого шось в житті хорошого (сміється). Не знаю, ніяк не
згадаю.
І: А якщо ми почнемо трошки по-іншому, може згадаєте. З чим у вас асоціюється
соціальна справедливість?
Н: Навіть не знаю. Можна сказати, немає в мене такого конкретного випадку, одразу не
приходить до голови.
І: А з чим асоціюється соціальна справедливість?
Н: Я навіть не знаю. Чекайте, бо в мене Facebook весь час відкритий, і там щось
вискакує, і мені мішає зорієнтуватися.
І: З чим асоціюється соціальна справедливість (…)?
Н: Як-як?
І: З чим асоціюється соціальна справедливість?
Н: З чим асоціюється справедливість: з добром. Знаєте, я навіть ніколи над тим не
задумувалась. З добром, з тим, шо людина каже правду, з повагою до інших.
І: Чи згадався вам приклад справедливого випадку?
Н: Приклад справедливого випадку … Я навіть не знаю, було шось, звичайно було… Є,
можливо, я не знаю, чи то правильно буде. Останні події, скажем, навіть за наших хлопців
(погана якість зв’язку), особисто передаємо передачі. Я за Майдан не буду говорити, тому-що,
я тоді так не була в курсі, в більшості, як ото почалися ті дії на Сході. І настільки добрі хлопці,
шо вони возять все безплатно. Люди збирають, вони не беруть плату за передачі. І навіть тої
суботи, хлопці з Тернополя взяли бус, ой передачу, але діло в тім, що, шо треба було цю
передачу на Дніпропетровськ передати, а ні один бус не їде на Дніпропетровськ. Треба через
пошту передавати. То вони навіть згодилися за свій рахунок, безплатно перевести на Україну,
і за свій рахунок переслати Новою поштою на Дніпропетровськ. Там були медикаменти для
наших поранених в госпіталь. Це є приклад справедливості для мене. Тому-шо, є такі-от, скіки
стикалась, шо зовсім не хотіли брати, навіть мови, бесіди немає ніякої. Ніби одним орудує (...),
а другим – італієць. Там є несправедливість. А більше вони роблять справедливо, тому-шо,
мене, є вони допомагають не тільки нам, шо ми не витрачуємося. Вони також допомагають і
хлопцям, шо також потрібно їм, і так само нашій країні. Вони розуміють, і деколи навіть мають
проблеми на границі, бо якби не було, і оплачують всьо на границі. Ше не пройшло то всьо,
шо треба оплачувати.
І: Дуже вам дякую. Ви мені розписували таку табличку про вчорашній свій день.
Чи були вчора приклади соціальної справедливості чи соціальної несправедливості?
Н: Були приклади справедливості. Несправедливість була мене трошки, то так. Зараззараз, бо мене тут відстає в одному гнізді, шо раз чую, раз не чую. В мене він такий, як то
кажуть, бойовий. Було це, я от несправедливості мала. Не знаю, я рахую, шо то трохи
несправедливо, тому-шо, це безкультурно є. Я виходжу на одній станції метро, і навіть в
Facebook це написала. Шо мене вразило? Всяке буває. Навіть наші люди є різні. Все-таки,
ситуація України впливає на свої думки, і відкрилися двері, я виходжу, і перед тим, як він
викидав, він з кимось говорив по телефоні, я почула, шо він сказав: «Спасиба». «Спасібо»
говорять українці, говорять, но мені не сподобалось, шо він ту, як то кажуть, стаканчик не міг
донести до першого мусорніка і викинути. А він просто кинув між поїздом, пероном чи чим.
Я трошки, якби їхала далі, я успіла назад вернутися, точно б з ним поговорила. Бо я, так деколи,
як то кажуть, не цей. Потім справедливість. Я вчора їздила до однієї жіночки. Вона займається
допомогою, біля Риму одне містечко є. Я дещо там возила.
І: Якою допомогою? В Україну?
Н: Так, в Україну, вона займається допомогою. Це нашим солдатам, більшості. Вона
навіть на біженців передавала і дещо возила. І коли я вот, коли я прийшла до неї в бар, вона
має з чоловіком бар, українська сім’я, і вони мають бар. Вона мені показала, шо з одної аптеки
принесли ліки, шо вона попросила з другої. І прийшов один італієць, і тоже, вона з ним
говорила. Бо, тоже, каже, шо я підкріпляю до того всього італійців, ніби клієнтів. І прийшов
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якраз з аптеки, і сказав: «Зараз – ні. Через три тижні можна шось зробити, шось договоритися
на рахунок ліків», там потрібні були. Ну я рахую, що це, тоже, одна, я рахую, тоже, як
справедливість. Може, в мене трошки розуміння інакше справедливості. Я вам скажу, шо в
більшості, спілкуюсь на італійській мові. Трошки в мене є ускладнення висловлювати свої
думки на українській. Я не забула українську мову, просто трошечки не можу сформулювати
речення. Можливо, за той час більшості спілкування на італійській мові, як на роботі, поза
роботою, так само в інтернеті, тоже, українська, російська но в більшості, так, я читаю
італійське. Можливо, може бути формульовка неправильна.
І: Я вас розумію.
Н: Навіть вчора, як я заповнювала цю анкету, тут, на скайпі була з братом і його жінкою,
то я їх питала, чи я правильно пишу.
І: Ви ще пишите? Я брала в українських емігрантів інтерв’ю, вони казали:
«Пишіть самі, бо ми вже не можем писати».
Н:Не то не дивно. Я от, наприклад, навіть саме елементарне, покупки, я пишу на
італійській мові. От, деякі речі я записую на українській, але так, як собі весь час записую на
телефоні, то міняти зараз мову. Я все практично записую на італійській мові. Цілий день я
майже на роботі чую тільки італійську мову. Одне, шо мене спасає – інтернет: українська,
російська, російські є. Я в більшості чую українську мову: до батьків позвоню, до брата, друзів,
то ше так. Але, переважно, шо італійська мова.
І: Як досягти соціальної справедливості на вашу думку?
Н: Боротися.
І: На якому рівні? З ким? Як?
Н: На якому рівні, з ким і як … Не знаю. Знаю, шо боротися потрібно на рівні того зла,
хто несе зло. От, яким чином шукати всі способи, різні способи (перервався зв'язок).
І: Ми зупинись на тому, в який спосіб
Н: Не, я казала, шо треба шукати способи. Не є тільки один спосіб, різні способи
пробувати. Один спосіб пробувати, потім – інший, як не допомагає. Все залежить навіть від
ситуації даної несправедливості. Ми зараз шукаємо виходу на Україні боротися за
справедливість. Один є вихід: як йдуть на тебе з зброєю, то відповідають зброєю. Так само, є
конфлікти. І от в інтернеті, з тою інформаційною війною, з тим всім так. Я стараюсь так,
наприклад, як вийду в коментарі, як мені хамлять, я стараюсь не хамити. Там, вже хіба, шо
мене доведуть, шо вже цей. Але стараюся відповідати іншою мовою, як вони відповідають. І
також, залежить від ситуації. Так, як наші хлопці стріляють, вони мусять відстрілюватися,
щоб зберегти собі життя і іншим людям. Рівні боротьби є різними. Я от інколи борюся зі
мною. І то буває майже кожного дня (сміється), шо я сама з собою борюся, перевиховую
інколи.
І: І як це вдається?
Н: Не завжди вдається, бо я така трошки буваю. В однім я себе перевиховувала – не
бути впертою, і не завжди стояти на своїй думці, старатися вислухати і зрозуміти людину, з
якою я спілкуюся. Навіть навчилася, як то кажуть, дати крок назад. «Добре, вже хай так буде»,
якщо для мене ця людина дорога. Скажем, шо я не хочу втратити цю людину, чи там,
сваритися з цією людиною. Я просто даю крок назад, і нічьо не цей. В цім, я себе переборола.
Тому-шо, коли я була молодшою, то в мене такого не було. Я себе навчила, це була моя
боротьба з собою. Навіть зараз буває таке інколи, шо я, як є над чим працювати.
І: Чи є в вас шось додати до теми інтерв’ю: до питань життєвих цінностей,
принципів, соціальної справедливості, соціальної несправедливості?
Н: Та ніби нічого. Несправедливість, чому так є, знаєте? В мене в голові тако від ранку,
поки я не ляжу спати, тільки одне в голові, з ким не розмовляю, з ким не цей. Інколи мені
говорять (…) поміняй вже тему, бо в тебе криша поїде на рахунок того всього. Але якось з тим
живеться, прям настільки вже війшлось від перших днів, як Майдан почався, як то всьо,
настільки вже. Можливо, в мені є то, шо навіть, якщо все закінчиться, все буде добре, я буду
ще жити, жити, жити тими відчуттями. Так, як в нас були в Римі художники оці з Майдану. І
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так, як (…) розказувала, шо зараз Майдану вже нема, но ще залишились такі відчуття, шо от
треба йти, треба йти на Майдан, шо може зараз збирати будуть, буде тривога чи ще щось. І це
я вже чула не тільки від (…). Ще в нас була маніфестація, пам’ятаю, на Пантеоні. Тоже, було
після тих подій вісімнадцятого, дев’ятнадцятого, двадцятого лютого, тоже. Були києвляни,
побачила, шо маніфестація у нас, і так підійшла, розказували події. І теж, казали, шо настіки
ше то в середині, ше та тривога, вже будуть викликати, вже будуть викликати нас. От, таке
саме і я. Як то кажуть, кожного дня одне і те саме. Мене шось одне питають, а я шось за інше,
за своє говорю. Може бути навіть таке, шо настільки, потім вже зорієнтуєшся, шо треба
помінятися.
І: Дякую, шо виділили час для мене.
Н: Немає за що.
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І: Ще раз доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні одинадцяте червня дві
тисячі чотирнадцятого року. Ми у Львові, і говоримо з пані Лесею. Пані Леся, скажіть,
будь ласка, як ви почуваєтеся у теперішній ситуації?
Л: Тобто на Україні, чи взагалі?
І: Можна спочатку про Україну поговорити, потім – перейдемо і загалом.
Л: Взагалі, як після того, як виїхала з України, мала таку ейфорію, якби сказати,
жадобу повернення назад до України. І це чим більше років, чи довше років там була, тим
більша тяга була до України. В зв’язку з тим, шо зразу приїхала, прийшла до діаспори.
Побачила дійсно правдиву Україну, яку я тут не знала. Бо мій тато, взагалі-то, був в УПА, і він
був в Сибірі вісімнадцять років (…), він прожив лише вісім років. І тому, я б не могла б (…)
цієї правдивої України. Я сама з Волині, в принципі, але вже поїхала на заробітки, Бозя мені
так дала, шо я попала до діаспори в цю країну. Певно, шо там була, там в душі, шо я не
навчитися, не сказати хто тут (…), бо боялися нас. То там я це побачила. Але я думаю, в
кожного українця, який поїхав на заробітки, воно прокидається. В кожної людини, яка не
тільки на заробітки, яка виїжає заграницю, воно по-іншому починаєш дивиться на нашу
країну. Починаєш розуміти, шо ти тут народився, і твоя тяга сюди, і по-любому, тебе буде
тянути завжди. Хоч ти там будеш жити, але всеодно, буде тянути сюди. І знову ж таки, коли
приїхала, побачила, шо це не ця Україна, про яку я мріяла, абсолютно не ця. Хоча, шо мене
дуже сильно здивувало, шо я побачила дуже сильний занепад в країні, і в той час, побачила
дуже мудру молодь в країні. Якби сказати, її не є дуже багато, але цей потенціал молоді, яка
шукає шось, робить. Взагалі-то, я дуже люблю дітей, і з дитинства дуже любила. Ми в Бельгії
дуже помагали молоді. І тут, як я дивилася на різні сторони, оце мене шокувало. Шокував
занепад, шокувало це, як та молодь могла вирости в тому занепаді. Українці. Тому, якби то
такий стимул, я навіть зараз не знаю, де я хочу бути, чи я хочу повернутись на Україну.
Звичайно, я хочу тут жити, але звичайно хочу жити у Львові, тільки у Львові. Мені хочеться
виїжати туда, бо якби черпаєш енергію звідси. І знов, коли ти приїжаєш туди, ти маєш мати
українське оточення. І тіки це українське, яке там було, яке воно є, постійно його мати, шоб
просто жити, сил мати, шоб жити. І тоді знов назад, відштовхувати все, шо можна тут, на
Україні, і все.
І: Ви казали, як ви себе почуваєте. Чи можете детальніше про це розказати?
Л: Детальніше? Як детальніше? От, коли поїхала, дітей лишили самих вдома. Меншій
було десять років, старшій – чотирнадцять. В принципі, діти були безподобні взагалі, супер,
дуже добре вчилися. Але оцей розрив, дуже дався в знаки. Старша мала характер, трошки
такий твердіший, в той час м’якіший, якби на дві сторони. То мені з нею дуже важко. Менша
– трошки інакше. Відповідно, так мама, якби за ними наглядала, але це таке. Основне зараз,
шоб воно оце, ця тривога, не знаю, чи як буде правильно, чи я їхала заробляти гроші, чи я шось
виграла з того, чи я, можливо, програш є? Це вже таке основне. І це за дітей найбільший інтерес
переживаю. Хоча, (…) по житті, як життя проходило, – важке з самого дитинства. Тобто,
хочеться зробити такий поштовх для всіх і для кожного. Тобто, літаю, або ( …), або до друзів,
або дзвоню і тук-тук: «Шо ви там робите? А ну рухайтесь, збираймося там-то, там-то. Ну, шо
ви там зробили то-то-то». В принципі, я старюсь говорити правду. І ця правда для дітей дуже
болюча, відповідно, дуже болюча (…). З одної сторони, таку строгу, не то, шо таку строгу, має
бути швидкість. Швидкість мені дала заграниця. Тобто, це є дуже добре. Я вважаю, шо це дуже
добре. Це трошки стрес, не знаю, побачимо. Маю я стрес, мають діти стрес, мають друзі. Хоча,
їм дуже подобається їхати сюда, їхати в тому старому автобусі, дивитися там на дороги, на
людей, тихенько посидіти… Я навіть не можу сказати, чи то є… Я не порівнюю. Я. взагалі,
десь напевно заглиблюсь у думки, і не знаю, шо мені в голову влетить, з тим, шо пришлося.
Просто дивишся на ту людину, типу її вже бачиш від початку до кінця: чим вона займалась,
шо вона може зробити, чого вона там сидить, десь вона не має там сидіти. В одній хвилині,
хочеш для неї шось зробити. А тут вже бачиш, поряд ніби не маєш (…). для тієї людини
віддавати. Ну а з другої сторони, взагалі, мені подобається. Тому-шо, ще раз скажу, дуже
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багато молоді ми знаєм. Ми помагали там студентам, які були тоді на День незалежності – два
з юридичного хлопчики, звідси. Тому, мали з ним контакт. Один поїхав в…
І: Канаду.
Л: (…)
І: Знайомі.
Л: От так, знайшлися.
І: Вони були рік перед нами, на дев’ятнадцяту річницю.
Л: І другий був Богдпн, також до (…). Він цілий час запрошував. Але він зараз в Канаді,
то так з ними. Потім були студенти (…). От, вона закінчила зараз (…), от перший рік філологія
– англійська мова, якраз вивчає. Потім, двоє студентів, які проходили. якби сказати, стаж в
Бельгії на священиків (…). А другий (...), він тепер, я забула, як називається, недалеко від (…).
Ми просто їх в Бельгії, Брюсселі зачіпали тих молодих. Приводили до себе додому,
показували, розказували, приводили до діаспори, шоб вони мали там контакт. І тому, як я зараз
приїхала сюди, я маю всі ті контакти по Facebook, і по телефону. Я стараюся з ними знову
наново побачитися, щоб шось знов підняти, розказати шось, зачепити, і сказати: «Їдьте туда,
робіть то». Тобто, від цього я отримаю велике задоволення. Колись мені хотілося об’єднати
два світи. Це було, якби трошки зверхньо, але хотілося Європу об’єднати і Україну. Дуже не
хочеться, шоб в Україні була Європа. Я не то маю на увазі, шо Європа, таку, як я її бачу.
Хочеться, шоб Україна була європейською. Не хочеться, шоб в Україні була Європа. Це зовсім
інакше.
І: Але, все-таки, відчувається оцих два світи?
Л: Так, дуже відчувається. Воно ніколи не зміниться. Це повсякдень так буде. І від вас
молодих залежить точно, від кожного залежить, як буде далі. Тобто, мені страшно не
подобається оце хамство молоді, яке я бачу навкруги. Якби нічьо не роблять там, чи
випивають, чи курять, чи взагалі, прогулюються, не мають, шо робити, чи там ше шось. Мені
здається, шо ці молоді люди, які активні, повинні свою активність прикласти понад свої
зусилля у півтора, два рази точно. Тільки заради їхнього покоління і Україна вийде, полюбому. Дивитися, як за границею живуть, і тоді все найкраще собі. І все, і буде все супер,
дуже гарно. В нас така славна історія, такі прекрасні дерева, дивлюсь, такі квіти, ідеш, навіть
по-іншому цвітуть, навіть запах інакший. Тобто, тут воно є всередині. Чим стаєш ти старший,
воно всеодно приходить. Неважливо, яким ти шляхом пройшов, головне, шо правильним.
І: Пані Лесю, скажіть про цей правильний шлях, ви почали говорити. За якими
життєвими принципами мають жити люди?
Л: Взагалі, як для мене, любов – найперше завжди. І звичайно, Бог. Але кожна людина
повинна по-своєму шукати Бога. Тобто, він і так є. Шо мені сподобалося (…), чоловіксвященик, там надзвичайно сподобалася проповідь. В принципі, категорично до священиків,
до всіх. я сприймаю їх. Так, як сприймаю через, то вони мене люблять або не люблять. Але
його мені дуже сподобалась. Таку річ сказав, значить: «Святість тепер по-новому. Церква так
дає, шо значить, святість в кожної людини є. Тобто, її не треба заробляти, вона є в кожної
людини. Тобто, якщо людина дбає про когось, або на сьогодні, ідеш дорогою, шо ти маєш
зробити тихенько, прислухався, спиталися, хтось шось допомогти, людина, – ти обертаєшся
до тієї людини. Ти вже всередині бачиш, все-таки, чи їй потрібно допомогти чи (…). Далі,
приходиш додому. Нема нічого, здається пусто. Тобі вже надоїло те робити, те робити,
хочеться шось нове. А тебе ніхто не зачіпає, ніхто нічого не говорить. Ти маєш зупинитися.
Ти маєш не те, шо шукати, значить хвилина, ти маєш прислухатися до Бога. Тобто, хвилина
твого роздуму, ти маєш найти себе в ту хвилину. І тоді знов ти йдеш кудись, тебе кличуть, ти
знаєш, шо ти годину маєш прийти, чи ше шось там. І ти знов, відповідно, робиш хороші
справи. Оце святість, оце то, шо ти робиш, це то, шо ти йдеш (…). Чим більше ти робиш
хороших справ, тим більше в тебе відкривається святість, так як квіточка». Це мені дуже
сподобалося. Це, коли він сказав, я просто віднайшла себе. Ну, в принципі, я пам’ятаю з
дитинства, ми росли на Волині, і нам дуже тяжко було, відколи нас пересилили в одну кімнату.
Як тато звільнився, нас жило сім чоловік, а навкруги там (…), я не могла ніяк, я була інакша.
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Мене так: то любили, то не любили. Родина, в принципі (…), то була більш революційна, так
сказати. І навіть, коли я попала до Бельгії, до діаспори, вони знали, шо скрізь активно, з самого
початку, але їм було так недовіра, чого жінка, чого так се питає і шо таке. Вони потім, через
років сім-вісім (…), шось ми не розуміємо, а цей, про твою родину, розкажи більше. Я казала,
шо мій тато був в УПА, то все. «Тоді все зрозуміло, в тебе це в крові». Тобто, я вважаю, шо
кожна людина всерівно себе віднайде. І чим більше, дійсно, буде помилок, тим більше людина
знаходить свій шлях. Оце є право. Ти стараєшся жити, помагати, любити, дбати за життя,
родину, дбати про батьків, вчитися, навіть, елементарним речам, працювати, шукати по світі.
І шо цікаво, шо як ти не йдеш по світі, в кожній країні, навіть ти мову не знаєш, чи це взагалі
чужі люди, колір шкіри інакший, і ти вже можеш так подивитися, це (…) переводячи і відчути
цю енергію теї людини. Часом буває таке вулицю спитатися, ше шось, там пройти, в тебе там
впало, або випадково тобі зле. Я пам’ятаю, не раз в трамваї чи в тролейбусі там їхала, раз, і
обертаються, зовсім чужі люди, яких ти не знаєш. Тому вважаю, шо любов має бути перше в
середині. Тому-шо, вона відображається на твоє лице. То, шо ти робиш добро, також
відображається на твою зовнішність. Ти ніби завжди молодий. Це правда.
І: Цікаво. Скажіть, про любов говоримо, про Бога, такі важливі принципи, на яких
треба базуватися, чи базуєтесь ви на цих речах?
Л: Завжди, кожну хвилину, кожну секунду, завжди і словом не обходжусь. Взагалі, як
сказати, до Бога в мене така специфічна віра. Я не дуже слухняна є в тому. Тобто, часом,
можливо, я ходжу до церкви звичайно, молюся, часом потрібно (…) чи ше шось. А часом,
мені тут, в Україні, трошки тяжко, бо коли я бачу молоді люди ідуть десять метрів від церкви,
вони бачать церкву молоді, старші жінки в тридцять, я бачила, тридцять п’ять, до тридцяти, і
хрестяться, то я не завжди вірю, шо це правдиво. Я не можу сказати, чи це правдиво. Може,
тому-шо, для мене Бог – це інтим такий. Мені ліпше піти до церкви, десь зайти, шоб там було
декілька чоловік, і просто двері відкриті, або просто постояти хвилинку дві в день. Часто буває
таке, просто не вистачає часу молитву прочитати. Але я себе стараюсь компенсувати, не
стараюсь компенсувати, чогось в мене в житті так виходить. Я вже думала над цим: мене тяне
помагати людям, просто скрізь (сміється). Тобто, і так здається, змучишся, приходиш додому,
і так вже це (…). Але тоді, через деякий час, проходить, і тобі дзвонять особи, яких фактично,
тобі здається ти не можеш їх досягнути, чи там ше шось кажуть (…). «Дякую вам». Це дуже
круто, коли ти бачиш і поживаєш свої плоди.
І: А які цінності в людей навколо вас?
Л: Ну, якби Україна от. В Бельгії – це Україна для них найважливіша. Хоча, вони
народженні там в цих країнах. Бо я, в принципі, товаришую зі всіма: там з діаспори і з
новоприбулими нашими цими українцями. З цих новоприбулих, майже кожен є дуже хворий.
Тобто, вони торкалися життя і смерті, були на межі. І ті, шо вижили, вони боряться за життя,
по них абсолютно нічого не видно. Як на них подивитися, вони є дуже молоді, навіть їм ніколи
не дасиш стільки років. Це природжено їх обходили, а ті шо вмирали. Наприклад (…), може
ти пам’ятаєш, збирали йому кошти з Києва, от зараз в нього була трансплантація кісного
мозку, шестеро дітей, оголошували по один плюс один.
І: Так.
Л: Це якраз з моїх друзів. Якраз мені подарував Святе письмо. Я маю, і нарешті
заставляю себе читати Святе письмо. То були дуже часто до нього приходили, і між тим чим
іншим, там є онколікарня в Бельгії. Так сталося, шо якось мене, ше до цієї пори, онколікарні
притягувало, і я вже ходила до людей. Між іншим, я не знаю, чи тобі напевно знайоме
прізвище (…), його брата жінка також там була. Потім (…), він брат священика. Він був на
Майдані, цих три особи були, плюс (…). То, або дуже хворі, але вони веселі, з ними можна
поговорити на цікаві теми, дуже мудрі, або люди, які пережили – це здорові. Тобто, люди
перейшли, якщо людина вже переходить ту межу, вона знає цінність життя, вона знає, шо
потрібно жити, любити ближнього. Я не можу сказати, шо одежа це неголовне. Це було б
неправда (сміється). Одежа також має бути. Будинок також має бути. Це твоє, шо ти можеш
збудувати в житті. Діти також мають бути гарно доглянуті. Чистота має бути ідеальна.
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Неважливо, чи ти перебуваєш заграницею. Тому-шо, я з цього починала, і відповідно деякі
роботи в мене, відповідно, є такі, шо ідеально. Якшо казали мені колись, я сама знаю, шо
ідеально там то, й ідеально тут, відповідно, в житті. Але доброта, любов, навчання, мусиш це
знати, шо там ще твоє соціальність, соціальна, шоб ти була, це обов’язково. І Україна. Я навіть
не знаю, шо можна казати. Мені здається, оце все воно і є Україна, іншої такої країни точно
немає.
І: Ви назвали речі якісь такі матеріальні: одяг, будинок, доглянуті діти. Воно
разом на одному рівні, я так зрозуміла, із любов’ю, добротою і жагою жити, жити серед
спільноти, серед людей, ця соціальність, про яку ви сказали, відповідно Україна. Чи є ці
цінності важливі для вас?
Л: Для мене – це найперше. Україна для мене – це, звичайно, мова. Ніяка російська
абсолютно не може бути. Це є патріотизм, сміливість, це точно. Це є збереження твоїх
традицій, точно, особливо традицій. Це є віра в Бога, це точно. Ну, і відповідно, молодь наша.
Можливо, це є основне. Повинні, якби я і наше покоління прикластися, оце все (…) нашу
молодь. Тобто, не потрібно казати: «Далеко, десь там, молодь», вистачає вкласти десь там в
своїх дітей і все, і це.
І: Пані Лесю, чи можете ви згадати приклад несправедливого випадку?
Л: Несправедливого?
І: Несправедливого.
Л: По відношенню до мене, чи взагалі?
І: Шо згадаєте. Можна кілька, якшо у вас кілька спадає на думку.
Л: Взагалі, якось так навчило мене життя, шо я сильно багато болі перенесла в житті. І
щоб перебороти цю боль, я навчилась забувати, тобто викидати оце, можна сказати,
несправедливе. Або, можливо, трошки більше, бо дійсно, така специфічна віра в Бога, яка от
у мене від моїх друзів, від того, шо вони десь бачу, читаю. Тобто, коли ти забуваєш, коли
вибачаєш, тоді ти забуваєш. Коли ти забуваєш, тобі стає легше жити, легше найти шось нове
і йти далі. І я не можу сказати несправедливого. Здається, шо в тій ситуації, шо була колись,
колись мене спиталися: «Ти вже напевно (…). Певно і у вас так само. Десять років тому назад
ви б зробили, якшо би це було б зараз, ви б зробили по-інакше». Я казала: «Нє, я зробила все
правильно». А вони: «Та не (…)». Тоді це ж було неправильно, це було все правильно. Томушо, це було в цій ситуації і в ті роки. Іншого виходу не було.
І: Скажіть будь ласка, чи маєте ви уявлення, шо ше таке соціальна
несправедливість?
Л: Що таке несправедливість? Певно, це є біль, це напевно шось велике таке може бути,
може бути бути маленьке, відповідно до дитини. Дитина також може відповідати якомусь
випадку, шо її несправедливо покарали, чи ше шось там. Відповідно до старшої людини може
несправедливо вчинилися певні обставини лікарі, або діти, або ціла система, або ще щось. В
загальному, я знаю, шо ми не повинні шукати несправедливість, тому-шо, ми її будем скрізь
тоді бачити. Взагалі, то в нас і так її навкруги багато. Можем іти до автобуса – автобус не
зупиниться. Ми точно знаємо, шо він має зупинитися, він не зупиниться. І в нас тоді буде:
«Для чого тоді це? Ліпше не міг зупинитися? Поїхав!». Значить там шось йому не вийшло.
Нехай так воно буде, тому-шо до нас воно несправедливе, але ж ми не знаємо, шо там було в
тій ситуації. Коли такі речі, я навіть, взагалі, про таке не думала. Може десь так мені
проходило, коли шукаєш правильне життя. Ти справді, просто це обминаєш, ти туда не йдеш,
як вже з тобою сталося, та й сталося. Або там друзів ти зустріла, чи недрузів, чи знайомих, і
ти бачиш, шось воно не так, ліпше лишити – це є несправедливість.
І: А чи можете ви сказати, що для вас соціальна справедливість?
Л: Вона є скрізь. Взагалі-то, як мені здається, справедливість є від правди слово. Це
філософія така, але, що правда таку. Наприклад (сміється), наприклад, от такий випадок в
мене допустим був. Довгий час, десь років п’ять, я перебувала в Бельгії, і значить потребувала,
пішла до лікаря, подивилися і поставили діагноз тромбо. З цею хворобою працюєш. Я була
без документів, там нереально шось зробити, і взагалі. Але з огляду на це, шо існує в Бельгії

387
це «Червоний хрест», це якби законно можна було це все зробити. Але, відповідно, як і в
кожній країні, зустрічаються такі люди, які блокують іншу національність ше шось, там і вже.
Коли ми пішли з коліжанкою, вона більше знала французьку мову, ми просто почали
розпитуватися. Нам просто інші люди – бельгійці, почали допомагати. «Підіть туда, зробіть
те, зробіть те». Тобто, виходило все правдою звичайною, без нічого на людей, які допомагали
мені також правдою. І мене прооперували, врятували мені життя. І буквально, без, я казала, я
розказую всім такі випадки. Нічого десь там не крутила, не вертіла. Я просто йшла там,
спиталася правдиво зробила це інакше, спиталась там спокійно, слухала інших людей,
законно, правдиво це в сфері закону, це можна сказати. А життєві ситуації, та вони є на
кожному кроці. Це взагалі (…), ліпше нехай воно лишиться. Живемо правдою, і дякувати
Богові.
І: Пані Лесю, ось ця табличка, яку писала я, якщо ви розумієте, але я думаю ви
пригадуєте про, шо ми говорили. А чи був сьогодні якийсь справедливий випадок?
Л: Сьогодні … справедливий випадок. Хіба, що по відношенню до дитини меншої. В
мене вчора була з нею така трошки розмова серйозна. Якби сказати, те, що вони лишились тут
самі, ясно, шо далося в знаки – занадто самостійні. А коли я крикнула, і почала наполягати, от
мама стоїть перед вами, вже її зачепити, все нормально. І в нас такий трошки дискут з дочкою
вийшов. Тому-що, вона каже: «Мамо, але ж я була стільки років сама , я була сама», – каже:
«тебе не було». Відповідно, ми з нею трошки поконфузилися сьогодні зранку. Вчора було
тяжко. Я, звичайно, коли це тяжко, дуже переживаю. Але якось навчилась: переживаєш, а тоді
раз, і якось відпускаєш. В принципі, це ситуація, яка дана від Бога. Значить потрібно, шоб воно
було, значить має бути. Вже сьогодні зранечку, мала туди-сюди крутиться, вже не мала, вже
двадцять три роки, ясно, шо вже немає сміливості до кінця шось сказати. Відповідно, я її також
вже не зачіпаю. Ну, виходячи з хати, вона притиснулася, обняла і поцілувала. Тобто, вона не
сказала «перепрошую» чи «шо це тяжко», але вона так пригорнула, поцілувала. Це сьогодні
для мене вже було деяким кроком до (…), значить і день ліпший. Значить те, шо я робила
вчора було правильно (сміється)… А взагалі, дуже багато всього (…) ставалося і сталося.
І: Пані Лесю, ви говорили про справедливість, ви сказали, що, по суті, соціальна
справедливість – це правда. В мене питання: як досягти соціальної справедливості?
Л: Терпінням, елементарно. Тобто, звичайно, має бути дві речі: має бути терпіння і
сміливість. Можна сказати, перебороти страх, це одному слові загал, сміливість може бути
взагалі. А страх – ми не можемо часом сказати те, що ми думаємо, бо поряд біля нас, то друзі
стоять, то діти, або навіть батьки часом. Ми не можемо стерпіти одну хвилину, зупинитися, а
потрібно сказати, потрібно найти момент. А це значить перетерпіти, помовчати. І коли ти
бачиш, шо є пауза, сказати можливо одне-два слова. Я бачу, шо тебе перебивають, відпусти
значить. Більше не повинна говорити. І тоді, далі перетерпи. Обов’язково ті слова дойдуть до
(…) людини. По обов’язку, можливо, не в ту хвилину, можливу в ту, а оце означає терпіння,
шо твої друзі, або твої близькі (…) маєш зробити, маєш сказати, маєш показати свій вчинок
сміливістю. І тоді чекати. І обов’язково буде приклад з тебе.
І: Тобто виходить, чи я правильно зрозуміла, для досягнення соціальної
справедливості треба починати з себе?
Л: Обов’язково. І зі свого оточення, не потрібно далеко йти, тільки зі свого оточення.
Тобто, нам здається, шо ми (…). Я дивлюсь, тут проходили акції зимою. Або в Брюсселі
трошки інакше, там люди пройшли життя, там люди закручені, не мають часу, більш
коректніше дивляться на речі, тут – так трошки захмарено. Ми можемо говорити про якусь
країну, ми можемо казати, шо країни неправильно роблять з погляду Львова чи цього Майдану
львівського. Це було не так. А як це було? Але вони є інакші. Ми можемо їм порадити, їм
сказати, будь ласк,а можна так і так, якщо є можливість добитися до Києва там, чи через друзів,
чи через ше шось, політичні теми, економічні чи там ше шось. Ми також можемо це, також,
зробити, порадити. Якшо ми не маємо можливості (…) просто зі свого оточення, на різні теми
(шум). Я завжди казала: «Свято є свято». Тут пішли, посиліди, будь ласка. Сьогодні, зробити
максимально в ту хвилину, навіть більше, максимально, шо залежить від тебе і все. Тільки з
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себе починати. В принципі, можна егоїстично трошки сказати, ми вже є (…), тому-шо, таких
людей, особливо, як ми, їх дуже небагато. Тому, ми маєм цінувати, в першу чергу, своїх друзів.
І навіть нам часто здається, шо шось вони зробили вчинок не так, може шось, може ше шось,
то повинні дійсно перетерпіти, через деякий час ти зрозумієш (…), або вони самі розкажуть,
чого вони так вчинили. І ти будеш їх розуміти, і себе похвалиш, шо тепер (…). Друзі стануть
най ще дорожчі, і ти для них так само, тобто, воно скріпиться.
І: Пані Лесю, чи є в вас ще щось додати до цінностей, соціальної справедливості.
Л: Я б сказала те, що в нас закладено батьками, ми маємо зберегти обов’язково. Ми
маємо в собі це виховати більше, чим батьки в нас заклали. А для своїх дітей віддати ще
більше, ніж ми в собі виховали.
І: Що саме мають виховувати в нас батьки? Що ми маєм передавати дітям в
більшій мірі?
Л: Мої батьки виховували в мені, можливо час такий був, обставини, дві речі: Україну
і Бога. Україна наша одна єдина у всьому світі. Це правда. І чим більше людина їде по світу,
тим більше хоче, лишається там жити, хоче (…). Ти маєш собі ціну, тому-шо, де б ми не були,
якої б мови не знали, ми її вивчимо, навчимося працювати, ми адаптуємося до того світу. І шо
цікаво, шо, коли ми виборювали, там були акції у нас, пам’ятаю, ще як Ющенка виборювали,
в нас були (…). І потім виходили одні такі політики з Бельгії між нами говорили, і кажуть:
«Ви, шо думаєте, шо ми не знаєм, шо ви українці тут без документів живете, чи ше шось.
Прекрасно знаємо! Скажіть, шо в вас стало? Одежі в вас нема? Грошей в вас нема? Боїтеся
чогось? Не, для чого вам ті документи (…). Полякам, ми розумієм, шо потрібні документи, бо
вони без того не можуть, а ви і без того можете. Тобто, оця цінність наша українська, нас, ми
її не розуміємо того. Я б сказала, б дві речі зараз ми маємо змінити: це відкрити кордони, ніхто
не втече заграницю, якщо втіче, завжди повернеться додому, ше більше працює, і з другої
сторони, контроль, дуже сильний контроль (…). Це дві речі, які ми маємо зараз.
І: Тобто дві речі, які мають бути.
Л: Ви, я, будь-хто, активісти сказали би, шо в країні ми маємо і зможемо зараз вимагати
від уряду, якесь міністерство було, або ше шось, з молоддю працювало, чи ше шось там. І я
ось зараз, дивлюся ці всі різні передачі, телебачення чи по інтернету, чи ше шось, в принципі,
дуже велика різниця (…). Телебачення, шо показує воно, шо дуже добре показує воно, але
дивлюсь ці соціальні мережі Facebook, от я казала, от чого на Facebook в нас на Україні такий
в сплеск пішов? Тому-шо, в нас не було комп’ютерів, не було того всього. А тепер почали.
Відповідно молодь почала цікавитися, і так дуже багато можна знайти позитивного. Ти хочеш,
шоб це позитивне, ти хочеш сам навчитися і вже вкласти і в себе, і в оточення просто свою
думку, там-там я шось побачив. Я знаю, як мої друзі в Бельгії, я так дуже сильно переконувала,
що потрібен Facebook (…). «Заодно будеш там дивиться шось там». Потім, як приходять до
мене, в мене є там понад триста груп, можливо, я там всі не включаю, але час-від-часу воно
висвітлюється, тобто кожна група – на різну тему, починаючи з України (…) до різногорізного. І воно час від часу викидається на сторінці, і ти раз – позитивна інформація, шось
робить, то-то-то. Ти вже знаєш з оточення своїх людей, але може шось не знаєш, а може шось
не чула (…). Там були, а там чули. Дійсно, це моє. Мені цікаво не тільки відносин, це залежить.
Але, якщо ми не змінимо зараз, то це все навколишнє, шо біля нас є, то буде прірва. Тобто, це
буде дуже тяжко.
І: Дякую вам пані Лесю.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Ми у Відні. Сьогодні двадцять шосте
вересня дві тисячі чотирнадцятого року. І я буду розмовляти з пані Лесею, пані Катею,
пані Вірою. Скажіть, будь ласка, які ваші теперішні відчуття?
Катя (Р1): Мої, наприклад, щоб скоріше в літак сісти, додому прилетіти зараз (…)
Леся (Р2): І побачити родину.
Р1: Так, побачити внука, який народився 3 роки назад. Я його тільки по скайпу бачу.
Він вже говорити почав, усе говорить.
Р2: Три роки не була?
Р1: Я не була там ше.Три роки не бул .
І: Пані Леся, кажіть.
Р2: Так само, хочуяк найшвидше додому. (…) побачити (…), хоча, я щороку їжджу.
Р1:Кожного року їздите?
Р2: Так.
Віра (Р3): Я так само, поскоріше в літак, і зустрітися з родиною.
Р1: Дуже довго чекати в нас, інтервал сильний.
Р2: Україна трошки переживає з тим всим. Страшно-нестрашно, але ми їдем додому.
І: Які вам запам’яталися події останнім часом, що сталися?
Р3: Звичайні, буденні події, як кожен день.
Р1: В Америці?
І: Взагалі, події, які вам останнім часом, що можете згадати такого важливого, що
вам запам’яталось, що сталось останнім часом? Це не залежить від фізичного якогось
простору.
Р2: Ці всі події на Україні.
Р3: Я думаю, шо більшість людей живе подіями на Україні. Я кожен день…
Р1: Я, наприклад, прихожу додому, я включаю новини і читаю, слухаю.
Р2: Я також.
Р3: Я сижу, до якої, до другої ночі дивлюся (…) передачі, дивлюся всі новини, які
можна вичитати в інтернеті.
Р2: А зранку (…).
Р1: А зранку, всеодно, підвчите. Но я ще маю можливість, в нас є інтернет-кафе, і я собі
вихожу на «Українську правду» і читаю новини ще раз. Маю час, роблю собі каву, бо мене
чоловік завжди раньше, бо він потім їде собі на роботу. Він мене привозить раньше, я собі собі
сорок п’ять хвилин маю, собі в свому …
Р3: Розпорядженні.
Р1: Та, з кавою, і всьо читаю. Кожен раз боїшся, шоб гірше не було. Кожен раз страх
такий. Не хочеться, щоб кров лилась невинна, гинуть молоді люди.
Р3: І більше ненависті, з другої сторони, більше ненависті в тих людей, які це все
розробили.
Р1: Так. Війна страшна. Вони посіяли її.
Р2: І всі переживають за то.
Р2: Та.
Р2: Люди приходять в магазин, чи американо, чи до мене, чи гуляти, всі питають: «Як
так?», «Як там твоя родина?».
Р1: Співчувають, обнімають, підтримують, сорі так.
Р3: Як далеко?
Р1: Шо ми далеко, шо ми на Заході України.
Р2: Всі вони знають, всі вони пишуть.
І: В основному, останні події, що запам’яталися, пов’язані з тим, що тут, в Україні
відбувається?
Р2: Так.
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І: А загалом, якщо відійти від того, що ви зараз відчуваєте? Які ваші в загальному
очікування на майбутнє?
Р1: Так важко сказати. Я навіть не знаю, шо завтра може бути.
Р2: Та.
Р1:То важко. Плануєш одне, воно по-інакшому зовсім виходить.
Р2: Але думаєш про то.
Р1: Але думаєш, так. Молюся, і прошу Бога, шоб все було так.
Р2: Шо, коли ми повернемся, було все цивілізованіше, по-європейськи.
І: Плануєте повернутися?
Р1: Без корупції. Так, дуже надіємося. Бо то так страшно, після того, як ти живеш в
Америці.
Р2: Де працює закон.
Р1: Де працює закон. Шо ти не даєш в кішеню нічого не медсестрі, лікарю. Навіть не
мають поняття такого.
Р2: Міліція тебе зупинить, треба вдруг, вони їздять (оголошується рейс).
Р1: Однаково зупинять міністра і тебе. І однаково відношення, і однаково получиш,
дістаниш (…), шо ти шось нарушив, будь ти хто.
Р2: Спокійно без проблеми.
Р1: Так, нема таких проблем.
Р2: Шо ти маєш на увазі, шо не треба ...
Р1: Паспорта треба чекати в нас. А тепер, я пішла ID робити – двадцять хвилин,
двадцять хвилин.
Р2: Проблем нема(…)
Р1: Ото хочеться, шоб в нас так було, шоб люди відчули якийсь захист, були захищені.
Р2: Це головне – шоб закон. От, закон працює, і вони є захищенні.
Р3: Шоб робив закон, і все добре, щоб була справедливість.
І: Як ви вважаєте, за якими життєвими принципами мають жити люди?
Р1: За якими життєвими принципами?
Р2: По-новому, кожен в себе там.
Р1: По-новому, кожен повинен з себе почати.
Р2: Та.
Р1: Починати треба з себе.
Р3: Я думаю, ті люди, які їздять заграницю, більш-менш знають, яке повинно бути
життя.
Р1: Змінюється, правда?
Р3: Змінюється дуже.
Р2: Ми, як перший рік приїхали, їхали в Турцію відпочивати зі Львова їхали. Тиждень
собі зробили, шоб в Турцію поїхати. Зайшли в магазин, перший рік знаєш (…) чи другий рік,
і заходиш в магазин, і вибираєш там, буквально, бо недовго їхати. Там знаєш (…), шо ми
приїдем в Турцію, продавець на тебе так, знаєте, зразу почулося, як приходиш в магазин, вони
до тебе ввічливо. От зараз, чим рік тим (…)
Р3: Тому-шо, вони хочуть, шоб люди купляли.
Р2: Особливо (…,) вже ніби до кращого.
Р1: Хотілося, шоб на Україні кожна людина одержувала за свою працю такі гроші, шоб
могла поїхати раз в рік відпочити. А не так, – раз на двадцять років, шоб запам’ятати.
Р3: А ви знаєте, як корупція працює? Навіть є такі заводи, шо можуть людям більше
платити, а вони не платять, тому-що їм заборонили. Їм сказали так: «Ти не можеш платити,
тому-шо,
я
плачу
стільки
то,
і
ти
мусиш
так
само
платити».
Р2: Шо я хочу сказати, багато дівчат працюють зі мною в магазині. А як один раз, ми
вийшли після зміни, ми вийшли з роботи, дівчата всі по машинах. Бо в нас в Клівленді тільки
машини мають бути. В нас там (…), не в такому великому місті, як Чикаго (…). Я кажу:
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«Дівчата, ви бачите, ви маєте те цінити». Кожна вийшла з айфонами вищи марки, сіли кожна
в машину свою.
Р1: То продавці.
Р2: Поїхали.
Р1: Прості продавці.
Р2: Не, вони вчаться ше, вчаться ше. Дівчата ше вчаться, крім того, неповний день, а
підробляють.
Р1: Машина – не є предмет розкоші, а є предмет переміщення.
Р3: Бо в нас це не рахується предметом розкошу.
Р2: І там, то має мама, тато там мають, всі-всі, кожен має свою машину.
Р1: Та, і міняєш її тіки шось вже не так, вже стара, і міняєш машину.
Р2: Дівчата, бачите, а в Україні… ці телефони айфон, вийшов марки, кожен вийшов, сів
у свою машину. І це є просто для роботи, то не є якась там розкіш.
І: В мене уточнення, чи правильно зрозуміла. Коли ми говорим про принципи, ви
сказали, шо кожен має починати з себе. І є такі принципи, як ввічливість, я зазначила,
відповідно до вашої розмови, чесність, віддача за працю.
Р3: Чесність, в першу чергу, і справедливість.
М: Можливо ше шось? Дивіться, шо в нас зазначено: справедливість, чесність,
відкритість, прозорість, віддача за працю, яку ти робиш, дотримання законів.
Р1: Дотримання законів, то важливо.
Р2: То дуже важливо. У нас такое дишло, куда повернув, туда и вишло.
І: Чи живете за цими принципами, які ви зазначили, ви особисто?
Р2: В Америці живем.
Р1: Тут інакше не можна. Просто неможливо.
І: А в Україні?
Р1: А в Україні ми жили так, як жили всі, по тих законах.
Р3: Нє, вона може має на увазі, коли ви приїжджаєте на Україну.
І: Я маю на увазі, ви зазначили такі, по-перше, ви сказали, шо всі мають починати
з себе. І потім ви сказали, шо справедливість, чесність, відкритість, прозорість. Ви вже
самі уточнили, шо в Америці ви живете, в Україні – не факт. Тобто, в Україні ви не
використовували ці принципи чесності, справедливості, ввічливості?
Р2: Та чого, ми (…) себе.
Р1: Якшо зараз приїжаєм, то ясно, шо я, шо ж я зроблю за місяць такого поганого.
Ввічливе? Мені здається більш ввічлива. чим перед була.
І: А чому?
Р1: Більше розумію людей, не знаю.
Р2: Живем в такому середовищі.
Р1: В такому середовищі живемо, так.
Р2: Де там борьба іде чи войни, чи білий, чи світлий, має настрій і він до тебе скаже:
«Hі!», – сміється правда. Дитина маленька чорна до тебе в магазині: «Hі!». Так в нас такого –
дуже рідко.
Р1: Я спочатку думаю, шо вони сто раз зустрічуються, добре, у вас заходять-виходять
люди , а я з одними і тими самими спілкуюся цілий день. І вони, я спочатку не могла зрозуміти,
може забулася чи шо, ніби вже казала «Good morning», а вони скіки зустрічають, стіки і
кажуть, сто раз і скаже «Good morning» і «how are you?».
Р2: Правда, та.
Р1: Спочатку мені то (…), а тепер я вже привикла. І знаю, і мені то вже ніяк просто,
нормально.
Р2: Та, то вже. Але я маю на увазі, в магазині, де американці везуть дівчинку маленьку,
вона сидить в візку, знаєте, і вона сміється: «Hі!». Таке воно чорне, дуже такі гарні поки
маленькі.
Р1: Поки маленькі.
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(Сміються)
І: Які цінності в людей навколо вас?
Р2: Щирість.
Р1: Мені – чесність.
Р3: Щирість.
Р1: Честність і працьовитість – для мене найбільша цінність. Лінивих не люблю,
брехливих і лінивих. Мені лучше правду гірку, тіки не солодку брехню.
Р2: Ліниві не можуть (…), їм треба мати здоров’я.
Р1: Ліниві стоять, чорні. з стаканами і просять. Це для мене важливо, дуже.
І: Можливо ще щось? Ви назвали: щирість, чесність, працьовитість,
правдолюбство.
Р1: Сімя – для мене важливо. Сім’я, взагалі-то, повинна на першому бути плані. Я чось
то пропустила, діти, внуки. Сім’я – то для мене саме основне.
І: В мене уточнююче питання. Я запиталася про цінності в людей навколо вас. Ви
почали про свої цінності говорити. Чи цінності в людей навколо вас і ваші цінності
схожі?
Р1: Я стараюсь спілкуватися з такими людьми, шоб були схожі. Якщо я бачу, шо
людина нещира, якщо людина не підходить абсолютно, я просто стараюся так, як в Біблії
написано, обминути. Я ніколи не стараюсь доказувати свої теорії, бо я тільки наживу собі
ворога.Тому-шо, ніколи я не втлумачю тій людині, шо не люблю я спорити з кимось. Я при
своїй думці залишаюся, і не нав’язую свою. Стараюсь так, але залишаюся при своїй думці.
Р3: Так само і я. Я відкидаюся від людей, які я побачила, шо нещирі.
І: Хотіли би ви ще щось додати до питання принципів, цінностей? Якшо нема, то
будем далі їхати.
Р2: Дальше.
І: Які ваші сьогоднішні інтереси? Чим цікавитесь?
Р1: Мені цікаво побачити свого внука, який народився, вже скоро три роки, а я його
тільки по скайпу бачила. То мені цікаво. І дочку. Долетіти.
Р3: А як довго? А зять шо? А де зять?
Р1: А зять добрий в мене, хороший зять.
Р3: А чого ви згадали за дочку, а за затя? Бачте які ви? Тож тоже ваша дитина.
Р1: Забула. В мене дуже хороший (…). Я його називаю (…) та. Він дуже в мене хороший
хлопець. Слава Богу, тьху-тьху-тьху.
Р2: А внук вже каже «баба»?
Р1: «Бабуся, бабуся, купи мені куйтку». Йшла дочка на базар, та й каже, шо я тебе не
возьму, бо ти не має. Він має куртку, все висилаю звідти. «Я тебе не возьму, бо в тебе нема
куртки». Каже: «Бабуся, купи мені куйтку» .Вислала йому самокат такий. А він маленький ше,
бере самокат, і каже: «Бабуся, подивися, шо ти мені купила».
Р3: А це перший внук?
Р1: Не, в мене старший, тут, в Чікаго.
Р3: Не-не, на Україні?
Р1: На Україні – перший. А тут – дванадцять років вже має (…).
Р3: Ше двох треба.
Р1: Це старша дочка, то не хоче більше.
Р3: Не хоче більше?
Р2: Так, як дівчята.
Р1: А молодша хоче.
І: Пані, які у вас інтереси?
Р1: Не знаю.
І: Чим цікавитесь крім новин?
Р1: В Америці жити (….), вже дойшло до такого (…). В мене тут плани, що буду жити
в Америці.
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І: Пані Віро, а у вас?
Р3: А я не знаю. Поки-шо, не думаю. Мені треба малого, хочу сина затягнути в
Америку. Поки-шо. Тоже, так затягнула так, мені треба було як тіки приїхала, треба було.
Йому вже двадцять чотири роки, вже пізно. Я шось не знала шо …
Р1: Ну і шо? Я, як робила, моя дочка робила на з’єднання сім’ї, двадцять один рік. Ше
не мала молодше, і не пустила. Її не пустили, вони сказали, шо вона йде по іншій програмі, бо
вона сестра, а ми батьки. А потім вона заміж вийшла, і дитина.
Р2: Ше не мала двадцять один рік. Почекайте, почекайте, дочка ваша?
Р1: Старша дочка робила нам з’єднання сім’ї.
Р2: То інакше.
Р1: А молодшу не пустили. Я чуть не вмерла тоді. Ми всі їдемо
Р3: О, звичайно. То ви їй тепер мусите робити.
Р1: Я тепер дуже (…)
Р2: Тепер – тільки так.
Р3: З’єднання можуть тільки батьки робити.
Р1: Або дитина батькам.
Р2: Або дитина батькам, так.
Р1:
А
сестра?
Довго
дуже
волокти
то?
Р2: А сестра, то не. А я пролетіла, бачте, не робила його. Не робила грін карту, бо я не
знала. Я приїхала ше «зелена», не знала. Потім, ше рік пішов за роком. Вже вісім.
І: Панні, які ще інтереси, крім об’єднання сім’ї?
Р2: Тоже би хотіла відкрити свій бізнес.
І: А який?
Р2: Працювати на себе, не на когось (усміхається).
Р1: А я би хотіла хату купити. Але то вже дочка приїде. За бізнес, мені хай діти
відкривають. Моя старша хоче відкрити. Вона робить (…) і масаж.
Р2: Та? Дасте мені (…) свій номер телефону.
Р3: Ви знаєте, там(...)
Р1: Вона виїжджає в Айову шостого жовтня.
Р2: На проживання?
Р1: Вийшла замуж. Розведена ше. Вийшла замуж, добрий чоловік.
Р3: Наш?
Р1: Нє, американець. Іван, Ейван.
Р2: Ейван?
Р1: Розумний дуже. Працював на таких кораблях, шо авіаносцях. Він розумний,
військовий інженер. І він такий, ментально від американців чуть-чуть відрізняється.
Р2: Воєнних? А якого він походження?
Р1: В нього айріш і німці.
Р2: Та ти шо. Та це грає роль.
Р1: Дуже розумний. Їх було шестеро дітей. Всі повиучувались. Батьки такі прості.
Потім, і діти всі.
Р2: А він був жонатий?
Р1: Був жонатий , але діти (…) в жінки. Двоє дітей, і моя мала має хлопця, виїжджають.
Р2: А його діти тоже виїжджають з ним?
Р1: Нє, він звідтам.
Р2: Ааа, він звідтам.
Р1: Та, моя мала виїжджає.
Р2: А як вони познайомились? Через інтернет?
Р1: Нє, десь були вони на якійсь вечоринці. Він приїжав (…)
І: Я маю інші ще питання до вас.
Р1: Робив їй, так по-старінки, як кажуть, робив їй, як кажуть, заручини.
Р2: Та ви шо.
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Р1: Зараз покажу, які він їй (…). Отак вона мені вислала: «Мама подивися, який він мені
перстень». Я її не бачу знаєте. Вона живе в Аконді, я живу в Чикаго. Шиїсят майже миль.
Р3: Тіки на (…) і дні народження.
Р1: Так. А от-такий вот перстень. Вона похвалилася: «Мам, він зробив мені».
Р3: Це (…) чи золото.
Р2: Це біле золото.
Р1: То не золото. То платина і брильянт. Зробив, став, каже, на коліно.
Р3: Колір який?
Р1: Воно біле, то так виглядає.
І: Я буду задавати наступне питання, щоб ми встигли. Згадайте, будь ласка,
приклад несправедливого випадку?
Р1: Ой, мій чоловік (…) на вибори, коли вибори (…) наша посада.
Р2: Він електриком робить, працює?
Р1: Так.(…), я перепрошую, ще раз?
І: Приклад несправедливого випадку?
Р1: Шось в голові не складується. А тих випадків були міліони.
І: Ось тут, будь ласка, конкретніше.
Р1: Не пам’ятаю вже нічого, щас не скажу.
Р2: Я тоже не можу згадати.
Р1: В Україні забулося, а тут такого дуже немає.
І: Пані Віро, а у вас?
Р3: (…)
І: Прошу?
Р3: Я не знаю, може їх багато було (сміється).
І: А шось конкретніше згадати: на роботі, вдома, в процесі їзди?
Р1: Моя девочка, бачте, це та, шо на Україні.
Р2: Це та, шо на Україні?
Р1:Так.
Р2: А та, шо тут?
Р1: А та, шо тут, зараз-зараз.
І: Вибачте, мені дуже складно, коли ви почали розмову. Ще буквально десять
хвилин ми поговоримо.
Р1: Добре.
І: Вам складно згадати приклад?
Р3: В Америці – дуже тяжко. Тут – несправедливо жити.
І: Дивіться, можливо, вам буде легше згадати, якщо ми почнемо з того, що для вас
соціальна несправедливість?
Р3: Несправедлисть – шось обманюєш, шось таке.
І: Ще що?
Р1: Я навіть не знаю. То, шо несправедливо – то несправедливо.
І: А конкретніше. От, шо несправедливо?
Р3: (…)
Р1: Корупція, для мене, – сама страшна несправедливість, кругом треба давати в країні.
Як подумаєш, є такий анікдот, знаєте? Як подумає, який інженер, то до доктора страшно йти.
Ото в нас таке. Може зараз буде діти розумні, вчитися, не ті, шо за гроші, а ті, шо справді
розумні.
І: Дивіться, для вас соціальна несправедливість – це обман, шось вкрасти,
корупція. Чи ще щось?
Р2: То ще довго таке буде, зразу не буде. Ще кілька років буде корупція в нас. Може, я
не знаю, п’ять років мінімум, щоб вилікуватись від того.
І: А чи можете ви зараз згадати приклад несправедливого випадку, якщо згадали
(…), чи шось прийшло в голову?
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Р3: Ми вже живем довго заграницею.
Р1: Забувається.
І: І шо, несправедливі випадки були тільки в Україні, в Америці не було нічого?
Р1: Чого? І в Америці є, но не з такою, не з таким натиском, і не з таким маштабом.
Буває, чого, буває, шо хтось, твій бос одного більше любить але…
І: Нерівність, несправедливість – це нерівність?
Р1: Так, нерівність. Але вони законно послушні, як воно схибить, чуть-чуть вправо,
вліво, то старається виправлятись, шо він може один, два, три рази пішов у (…), пожалівся у
відділ кадрів називається (називає на англ. мові), і боса виженуть. Він не повишає голосу, він
не повишає.
Р2: Не має значення, як він на тебе злий.
Р1:Так. Шоб хтось на когось кричав…
І: Ми тепер ідем до протилежного. Згадайте приклад справедливого випадку.
Р1: Я не знаю.
Р3: Я теж.
І: А ви знаєте?
Р2: Ви знаєте, життя котиться більш-менш нормально, то просто, це є нормальне явище.
Я не знаю, не звертаєш, я не знаю. Немає чогось такого особливого, негативного, щоб
запам’яталось.
Р1: І позитивного.
Р3: Зараз на Майдан багато помагали (…)
І: Чи ще щось можливо згадалось вам? Крім того, що помагаєте Майдану.
Р1: В мене не працюють мозги.
Р2: Та.
І: Тоді, може, так, як ми з соціальною несправедливістю. Ви сказали, шо соціальна
несправедливість – це нерівність, обман, втрата, корупція, вкрасти шось. Що для вас
тоді соціальна справедливість?
Р1: Все протилежне тому, що сказане, шо несправедливість, то є справедливість.
І: Конкретніше.
(Підключився до розмови якийсь чоловік)
Р1: Дотримуватися рамків закону, і все буде окей.
І: Чи закони об’єктивні?
Р2: Але десь вони діють, а десь не дуже діють. В одних країнах діють закони, в других
– ні. Але на основі законів різні корупції (…). Ніби по закону.
Р3: Ви знаєте, в нас багато законів було зроблено спеціально для корупції, я так думаю.
Ненормальні закони.
І: До соціальної справедливості вам вже нема шо додати? Дивіться ви
заповнювали свою табличку позавчорашнього дня. Чи були в той день приклади
соціальної справедливості або соціальної несправедливості?
Р2: Можливо перед дорогою.
Р1: В мене було шось таке, я ходила, як тумані, шоб (…) летіти.
Р2: Я тоже, я така нервово-збуджена. Я просто хочу все зробити, а не знаю з чого
почати, щоб скоріше.
Р1: Окуряри не загубити .
І: Як досягти соціальної справедливості?
Р1: Дотримуватися законів.
І: Ще якісь ідеї крім дотримання законів?
Р3: (…)
Р2: Якщо людина дотримується заповідей Божих, то вона буде дотримуватися закону.
Р1: А та совість, а ще совість є така. Той суддя непідкупний.
Р3: За все треба відповісти.
І: Чи в вас є ще щось додати до теми нашої дискусії?
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Р2: Це було довгий час, таке.
І: Дуже вам, дякую за час, який ви виділили, і ми будем завершувати.
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І: Доброго вечора. Мене звати Ганна Заремба. Сьогодні двадцять третє січня дві
тисячі п’ятнадцятого року. Ми у Львові. Я буду розмовляти з Любов’ю.
Л: Добрий вечір.
І: Пані Любове, скажіть, будь ласка, які останні події вам запам’яталися?
Л: У Львові?
І: Загалом.
Л: Зараз, останні події. Було дуже багато позитивного, дуже багато негативного. Те, що
в нас зараз в країні, це так, воно якось діє на людину негативно, і якийсь такий вже, як
депресивний стан. Позитивне, що мене тішить, це мої внучки, до яких я дуже часто хожу в
гості, з якими я спілкуюся. Сьодні я не була, але майже кожен день. Що ще приємне таке?
Спілкування з (…) з моїм сином, з яким я проживаю. Мене все цікавить: його робота, його
заняття, його друзі. Він мені розповідає. Це теж такий великий позитив.
І: Чи можете ви сказати про ваш теперішній емоційний стан, як ви себе
відчуваєте?
Л: Зараз дуже неспокійно. Я не знаю з чим це пов’язано. Чи це пов’язано з тими
подіями, що відбуваються, оце, напевно, все разом. Це так якось накладається одне на одного.
І чим ближче до від’їзду, це я маю першого лютого відлітати до Америки, чим ближче до
від’їзду, тим більший такий неспокій, неспокій через те, що я залишаю тут дітей, внуків, і тут
в країні неспокійно. То є нормально, коли людина від’їжджає і готується до від’їзду, сам той
процес такий неспокійний, а ще в країні такі події, то дуже неспокійно.
І: Які ваші очікування на майбутнє?
Л: На майбутнє? Ой, очікування. Перш за все, хоч,у шоб тут все (…), в нас в країні.
Шоб я повернулася за півроку, і за той період нічого не відбулося страшного. Дуже хочу, шоб
мої діти виїхали так само закордон, подивилися, хоч би в гості, відвідали бабцю, родину. Уся
родина моя закордоном.
І: Після того, як ви повернетись за півроку, чи ви плануєте знов їхати, чи
залишатися в Україні?
Л: Ви знаєте, зараз такий неспокійний час, шо нічого не можу планувати наперід.
Колись була молодша, я якось планувала, ше донедавна планувала, а зараз якось нічого не
планую. Я маю якийсь такий страх, чесно кажучи.
І: Скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити людина?
Л: Має жити людина? Людина, перш за все, має жити правильно. Тобто, всі заповіді
Божі виконувати, бути чесною, справедливою. І тоді в житті все буде добре.
І: Ви сказали, шо людина має жити за Божими Заповідями, бути чесною і
справедливою. За якими принципами живете ви?
Л: Я стараюсь дотримуватися всього.
І: Чи бувають якісь перешкоди, виклики.
Л: Різне трапляється в житті. Жила п’ятдесят шість років, і останні роки якісь були дуже
важкі для мене. Якось так кардинально змінилося моє життя. Планувала одне, а вийшло зовсім
інакше. Тридцять років прожила з чоловіком і розлучилася. Різні думки були, і погані …,
пройшла через все. Але якось вдалося мені втриматися мені на плаву.
І: Шо вам допомогло втриматися на плаву?
Л: Що мені допомогло?
І: Хто?
Л: Розумієте як, були такі тяжкі часи, я може думала тільки про себе, але ходила до
церкви. Навіть, на цю церкву, я працювала в міській раді, і оцей костел, польський костел, я
кожну обідню перерву ходила туди до костелу. І навіть, співробітники мене так, не то, шо
сміялися, вже знали, шо я збираюся і йду, вони казали: «(…) ви йдете до костелу?». Я спокій
якийсь там найшла в тому храмі божому. І так, з часом, заспокоїлася і все пройшло. Був такий
стан, дуже важкий, депресивний, шо чесно кажучи, не хотілося жити. Так несподівано для
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мене, в такий момент, коли було важко, коли ще син вчися, і матеріально було важко, і
психічно.
І: Які цінності в людей навколо вас?
Л: Різні люди є, різні. Часом так розчаровуєшся в людях. І саме цікаво, шо не відразу, з
часом. Довгий час ніби спілкуєшся з тою людиною, і колежанки, і колеги, шо казати, якшо з
чоловіком тридцять років прожили, і розчаровуєшся в людях.
І: А які саме цінності вас розчарували в людях, з якими спілкуєтесь? Або
відсутність їх.
Л: Відсутність їх, та. У чому зрада. І колежанки чи колеги, розчарувало що мене, ніби
ми довгий час товаришували, а потім виявилося, коли я їм стала непотрібна. Такі корисливі
цілі в них були. Вот вони і про мене забулись.
І: Які цінності у вас?
Л: В мене? Не знаю, шо сказати. Які в мене цінності? Що я ціную?
І: Що для вас важливе або цінне? Або хто?
Л: Що є важливе? Найважливіше – це, напевно, сім’я, родина. Робота була, тоже, на
першому місті. Тепер я вже втратила роботу. Як втратила, сама залишила її, це по інвалідності
в мене. Бо я не досягла пенсійного віку ще. Я пішла, як державний службовець, по інвалідності
на пенсію. Здоров’я основне, тоже, напевно.
І: Розкажіть про ваші теперішні інтереси?
Л: Інтереси … В мене зараз такий час настав в житті, що колись цікавилась всім, тепер
я не маю можливості. Тому-що, я приїхала, цей короткий час я була, весь час приділяла
внукам, дітям, цікавилася їхнім життям, створювала їм, теж, всі такі умови, чим могла, тим
для кращого життя, тим допомогла. Те, що я у Львові тут цих пару місяців мене – все цікавило.
В основному, внуки і діти.
І: Сім’я?
Л: Сім’я, так.
І: А чи змінилися ці інтереси, заняття в Америці?
Л: Чи змінилися?
І: Так, коли ви були в Америці.
Л: В Америці в мене теж був дуже важкий час. Через те, що я приїхала в чужу країну,
не знаючи мови, на такому мінімальному рівні, можна сказати, що не знаю мови. Чужа країна,
чужі люди. Я спілкувалася тільки зі своєю родиною, ось. Думала про своїх дітей. Весь час мене
мучило то, чи я добре зробила, шо поїхала. Може я більше потрібна була тут. Поки я звикла в
Америці, шо треба їхати назад. Коли я вже більше пізнала людей, більше показали мені країну,
всього цікавого, шо є там, більше пізнала країну, вже треба було їхати додому.
І: Згадайте приклад несправедливого випадку.
Л: Несправедливого? Це в моєму житті, так?
І: Шо найперше спаде на думку, коли ви чуєте про несправедливий випадок.
Л: Знаєте, зараз ми всі живемо тими новинами, тими подіями, які відбуваються в країні.
Ми всі думаєм: «Чому так?», «Чому так несправедливо?», так, як в родині, так і в країні, так і
всьому світі.
І: Що для вас соціальна несправедливість?
Л: Що для мене є. То якесь приниження людської гідності, яку викликає злість. Знаєте,
я коли була молодша, зараз інакша трошки стала, коли трошечки молодша, коли хтось до мене
несправедливо так ставився, може була слабша, я плакала.
І: А зараз?
Л: Зараз життя загартувало (сміється).
І: Згадайте тепер справедливий випадок.
Л: Справедливий. Ой, не можу згадати справедливий випадок. Важко зараз згадати.
Зараз, я ж кажу, моє життя крутиться навколо родини, навколо сім’ї. Навіть не знаю, що я
можу згадати, що цікаве для вас сказати справедливого.
І: Якщо ви згадаєте, то скажіть. Шо для вас соціальна справедливість?
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Л: Шо для мене справедливість? Ну, я не знаю. Кожна людина повинна жити якось
правильно.
І: Це як?
Л: Не хитрити, не використовувати і ставитись один до одного з підлістю. Важко
зосередитись (усміхається).
І: Чи згадався якийсь випадок можливо справедливий?
Л: Справедливий? Не можу згадати.
І: Ви розписували свій день. Чи були сьогодні справедливі чи несправедливі
випадки?
Л: Сьогодні звичайно всьо було, справедливо. Все було добре. Навіть те, що я написала,
шо була зранку в стоматолога, відчуття були неприємні. Зрештою, коли вийшла, думаю:
«добре, шо я це зробила. Це потрібно». Далі от-такий позитив, коли прийшов священик, знову
ж таки, повертаємось до церкви, шо священик покропив хату дуже добре. По телефону
розмовляла з колежанками, там різні емоції були: і було і негативне, і позитивне. Але це є
життя, з цього і складається наше життя.
І: Як досягти соціальної справедливості?
Л: Як досягти? Постійно потрібно працювати над собою, думати правильно, думати не
тільки про себе. Не звинувачувати людей, а розібратися в тій ситуації, шо тобі здається, шо
несправедливо з тобою повелися. Треба проаналізувати і думати про ту людину. Може це і є
справедливо та, як це буде невирішено.
І: Це все?
Л: Думаю, що так (сміється).
І: Чи хотіли б ви шось додати до теми інтерв’ю: до питань цінностей, принципів,
соціальної справедливості, соціальної несправедливості?
Л: Ви знаєте, мені шось було важко зорієнтуватися, тому-шо, я шось так неготова була
до тієї розмови. Я думала, ви задасте питання тільки за період перебування закордоном. Ось,
а тут такі питання дуже цікаві.
І: Багато хто так каже, кого я опитую. Дякую за час.
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І: Добрий вечір. Сьогодні шістнадцяте липня дві тисячі чотирнадцятого року. Ми
у Львові. І я розмовляю з Михайлом.
М: Доброго вечора.
І: Скажіть, будь ласка, яке зараз у вас самовідчуття?
М: Самовідчуття чудове. Приїхав додому, здивований пройденим вогнем. Емоції,
напевно, – найкращі.
І: Скажіть, будь ласка, хто/що найчастіше формує ваші емоції та самовідчуття?
М: Напевно, в першу чергу, формує емоції та самовідчуття – це сім’я, в першу чергу, і
відповідно, основна робота. Тому-що, робота проходить в такому вигляді, що проходить
спілкування цілоденно, можна сказати так. Більший період проходить спілкуванням з людьми,
і відповідно, від того всього виходять емоції і настрій. І цей буває гірший, буває кращий.
І: Дякую. За якими життєвими принципами має жити людина?
М: В загальному, в загальному, напевно, людина для того народилася, щоб радіти
своєму життю та проживанню відповідно. Відповідно, обов’язково повинні бути якісь емоції
до сім’ї там, до дітей, дружини, відповідно, до роботи. Зрештою, взагалі-то, потрібно любити
країну, напевно, де ти проживаєш. Думати про то, що (…) добро якесь в загальному. От така
моя думка.
І: Дякую. За якими принципами живете ви?
М: Напевно, те, що я сказав. Напевно, я тих принципів дотримуюсь. І можливо, ще
можна добавити до тих всіх речей, що особливо емоційність, відповідно, залежно від
керівників самої держави. Відходять емоції якісь такі, щоб хотілося бути краще, щоби було
краще, але такий принцип. Принцип, так, жити, виживати на даний період, і просто, робити
користь для людей, користь в загальному, для держави, і для себе – обов’язково.
І: Які цінності в людей навколо вас?
М: Важкувато сказати. Важкувато сказати, тому-що, цінності, напевно, в першу чергу,
– це доброта, доброзичливість, хороше спілкування, і відповідно, можна включити такі речі
як, не знаю, по обсягу роботи, то можна сказати там, якість, красива якість, красота, можна
сказати ше, в таких питаннях. Доброзичливість – в першу чергу.
І: Що є цінним особисто для вас?
М: Напевно повага, повага від близьких, від рідних, повага від колег, повага від, згідно
роботи, то повага від всіх, від покупців. Так, як я працюю продавцем, продавець-консультант,
але менш з тим, такі речі. Напевно, повага, доброзичливість, відповідно, ввічливість – це в
першу чергу таке. В загальному, порядність, відношення до людей (розмова інших людей між
собою).
І: Скажіть, будь ласка, які ваші теперішні інтереси?
М: Теперішні інтереси… Як сказати, звичайно, безпосередньо цікавість спортом,
можливо, більше футболом, а зрештою тенісом, можна сказати, спортивні події,
занепокоєність стабільністю в країні, заохочення для здобуття коштів для проживання сім’ї і
для себе, відпочинок, рибалка , туризм. Вистачить?
І: Ваші інтереси.
М: От-такі в мене інтереси є.
І: Дякую. Згадайте тепер, будь ласка, приклад несправедливого випадку.
М: Приклад несправедливого випадку. Можливо, їх було більше, але, щоб тако згадати,
можливий такий варіант. Можна багато варіантів розказати. Одне з таких, що, наприклад,
певно таких випадків не було. Можливо, при проходженні кордону, переїзду кордону на
митниці. Митники неправильно спілкувалися. Був такий випадок, коли я, просто, проїжджав з
дітьми, було двадцять два учні з середньої школи номер двадцять один, їхали на зустріч з
польськими однолітками, які нас чекали в Перемишлі. І тоді було дійсно несправедливий,
просто поваждення прикордонної служби, коли просто не випускали. Вирішили не випускати
дітей з метою того, що не було там довідки, але була загально подана, загальний список
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проїзду через кордон. Митники неправдиво себе опивали, але все визначилось однозначно в
нашу сторону добре.
І:Що вам асоціюється з соціальною несправедливістю?
М: Несправедливість – це, напевно, обман, брехня.
І: Можливо ще щось?
М: Відповідно, вбивають методи якісь чиновників, які неправильно там поступають. Я
думаю, я не буду більше говорити.
І: Тоді згадайте приклад справедливого випадку?
М: Справедливий випадок (…) Напевно, асимілюю свою думку так, що колись, на
початку дев’яностих років, коли були широко розвинені соціальні допомоги, як, як це тоді
називалося? Жеки надавали довідки, і по тих довідках можна було проходити соціальну
допомогу району, і там надавали якісь допомоги. Наприклад, по догляду за дитиною давалася
молочна кухня, якийсь кілограм м’яса там, якісь сочки, кефірчики, молочко. Може, це
справедливо виходило на той період, але виходило таке питання, що, просто, по соціальному
забезпеченню зверталися до одних людей, одні зарубали, не дозволили. Але потім, звернулися
до інших, і все змінилося в кращу сторону, тому-що, видали документи, сім’я там соціальної
допомоги.
І: Дякую . І з чим вам асоціюється соціальна справедливість?
М: З чим справедливість асоціюється?
І: Так.
М: В нашій країні важко сказати, що таке справедливість. Справедливість мені
асоціюється з таким словом, як чесність, правдивість і взаємопочуття до людей, хороші
відносини до кожної людини, це є справедливість. Якщо кожна людина буде відноситися до
кожного з почуттям – це буде справедливо.
І: Ви розписали свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні приклади соціальної
справедливості чи соціальної несправедливості?
М: Були сьогодні приклади справедливості. Тому-що, та, звичайно, підійшли люди, я
просто справедливо поступив. Підійшли люди, мається на увазі, покупці. Захотіли там,
наприклад, купити товар. Та, звичайно, я все розказав, повівся коректно, справедливо. Вони
купили собі річ. Але потім повернулися, і сказали, що їм підходить інша річ. Я просто зробив
гуманний обмін. Я поступив дуже справедливо, дуже гуманно. Всі були задоволені, і сказали
мені «дякую». А тошо несправедливо, звичайно, що є різні люди і різний менталітет людей.
Так, шо важко сказати, тому-що, може попадаються, виходять такі люди, бувають такі
покупці, що можуть і образити. Але треба менше реагувати, менше реакції на всі речі несумісні
з роботою.
І: Дякую вам. Як досягти соціальної справедливості?
М: Досягти справедливості. В першу чергу, треба зробити правову країну, щоб було
держава, безпосередньо були права згідно конституції. Розробити ряд методів для того, щоби
не було утиску на життя людей, на, можна сказати, на, для того, щоб людина себе почувала
комфортно в державі, для того щоб людина знала, шо вона там зранку просинається, іде там
на роботу, вона знає, що в неї буде чудовий день. Вечором приходити з роботи, відповідно, в
хорошому настрою. А для того справедливість, зараз неможливо зробити справедливості, як
такої нема. Тому-шо, з ряду виходити, зі сторони прокуратури, міліції, основних наших
правозахисників, важко зробити зараз, не вийде нічого.
І: Тобто, чи я правильно зрозуміла, все-таки досягнення соціальної
справедливості має йти з державного рівня?
М: Так.
І: Чи може окремо шось людина зробити?
М: Людина може зробити тільки для того, якщо буде суєвірність любові до країни, до
держави, розуміння між людьми. Тоді буде якась справедливість. Бо якщо не буде порозуміння
між людьми, між народом, справедливості не буде.
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І: Чи є в вас щось ще додати до теми інтерв’ю: до цінностей, до принципів, до
питань соціальної справедливості і несправедливості?
М: Додати. Додати можна багато, але знову ж таки, повторюсь, що в першу чергу, до
тих всіх цінностей культури, релігії, відносно, це велике питання релігія. Звичайно, що якщо
люди будуть розуміти один одного, справедливо буде сказано так, що я думаю, що корисніше
було б зробити, щоб у нас там, наприклад, якщо є якісь конфесії релігійні, зробити там меншу
кількість, якось об’єднати, чи то помісну церкву, чи ще, що зробити. Але то, в першу чергу,
так. А по-друге, стабільності хочеться в державі, в країні. Буде стабільність – буде тоді більш
справедливіше все проходити, саме життя. Тому-що, все іде на нервах, в таких запитаннях,
важко сказати. Просто є люди, які, можливо, себе відчувають націоналістами. А я думаю, що
українцям потрібно було давно перейти на таку тему, щоби бути в загальному націоналістами
і любити свою державу, свою країну. Тому-що, якщо порівняти з тим, що проїхав майже всю
Європу, і відповідно, відношення до своєї держави, європейці значно ставляться краще, і
відносно, вони люблять свою державу. Вони є більшими націоналістами, чим самі українці.
Українці не долюбляють свою державу. Вони не знають просто, де вони живуть. Що, дійсно,
є красива держава, нормальна, щаслива держава може бути. Але є ряд, не всі розуміють просто,
де вони живуть. Тому-що, багато хто чого не бачив, в них закриті очі. Добавити, напевно, можу
ще з того, що пора би вже якусь зробити, це залежно від влади, щоби якось гуртувати людей і
дати їм зрозуміти, що ми живемо в правовій державі, де є якісь власні амбіції для кожної
людини, використовується конституція, згідно, якої ми живемо. І тоді люди, можливо, більше
зрозуміють, можливо Захід більше розуміє. Західні області більше розуміють, тому-що,
ближче до кордону. Центральні області, можна сказати, вони так при центрі, при регіоні, при
районі, можна сказати, при Києві. Там зовсім інші цінності в них. Вони, там їх не цікавить,
там щось більш таке турботливе, там просто цікавить, просто своє прожиття, там заробіток.
Менше цікавить якийсь туризм, там, не знаю, можна так сказати. Східні області, відповідно, в
них є всій менталітет, любов один до одного (усміхається), там нелюбов до когось. Тому-що,
вони кращі. Але їм потрібно подумати варіант такий, що треба подумати, як розбудовувати
країну, державу далі. Дякую.
І: Дякую вам за виділений час.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 29 червня 2014 року. Ми у
Лисовичах. Я розмовляю з паном Миколою. Скажіть, будь ласка, як ви зараз себе
відчуваєте в теперішній ситуації?
М: Знаєш, я чекав, я, коли був (…) замішані і зараз, це була мотивація, це була ціль в
нашому житті. Це була перша революція в нашому житті, в моїм житті, революція була, мирна
революція, і чекали від неї кращого життя. Тому-шо, я був заграницею, я бачив життя краще,
і тому міряв, шо в нас життя буде, Майдан дасть, Майдан нам дасть краще життя. І тому, ми
вийшли на Майдан цей. Трошки були якісь помилки в тому житті, і це, зараз життя трохи може
змінюється. Другий Майдан може дав якісь поштовхи в тому житті, і ми чекаємо, і тому я
чекаю, для себе, бо життя може моє на землі є закінчене, наскільки воно ше може, я чекаю для
свого внука. Тому-шо, моє життя вже стабільне, я чекаю для життя для свого внука, для нього
живу, для нього в мому житті, це моя ціль. Я хочу, щоб він жив в кращих умовах. Тому-шо, я
бачив кращі умови, і тому-шо, це є його життя. Моя мрія, шоб він жив в такій країні, які я
бачив, яку я бачив країну в тому, в Англії. Мирну, чисту, прозору, люди посміхнені, шоб не
було …
І: Дякую. Скажіть будь ласка, за якими життєвими принципами має жити
людина?
М: Має, три принципи в мене є. Це є, перше – це є віра, друге – сім’я, третє – це є спорт.
Спорт дає мені тілесне, віра дає мені духовне збагачення, сім’я мене підтримує і дає ціль в
тому житті. А спорт мене підтримує фізично, і тобто, духовно, фізично підтримує мене.
І: Дивіться, ви сказали, що для вас, вашими життєвими принципами є віра, сім`я,
спорт. А що ви вважаєте, які принципи мають бути в людини, загалом?
М: Віра в Україну, віра, віра в то, шо, шо ми маєм бути, будується віра, дивись, на тому
чи ти…
І: От, ми завершили на тому, які життєві принципи мають бути в людини. Ви
сказали, що віра в Україну, можливо ще щось?
М: Віддача в кожної, обов’язково, має бути людини, в кожного. Тому-що, не буде
віддачі людини в праці, по житті, взагалі, має бути віддача така, віддача. Тому-шо, коли кожен,
є трутні є, знаєш, я в вулику, коли кожен і вулик, коли є трутні, і коли деякі люди годують тих
трутнів. Це ненормально. Це має бути, скажем, більшість. Тому-шо, коли ти поставив собі
ціль, і ти хочеш, в мене є колектив, я зараз працюю, в мене є колектив, який я створив руками,
ми зараз займаємся ландшафтлм і всякий дизайн, такий на вулиці, подвір`я
І: Ландшафтний дизайн.
М: Бруківка, і коли ти підбираєш колектив, ти підбираєш по принципу, щоб люди були,
не то шо по віку, а шоб люди були по роботі, віддача щоб була, шоб кожен віддав себе сімї,
віддав себе тому життю, це було б дуже класно. Коли ти годуєш трутнів, дивишся на тих людей
молодих, коли вони трутні такі, коли батьки заграницею працюють, а він трутень такий
вижимає з них гроші, то це не буде користі, ні сім’ї, ні Україні, нікому не буде користі.
І: Тепер скажіть, будь ласка, що є цінним для людей, які навколо вас?
М: Щирість, щирість, коли він щирий, коли він правдивий, коли він, коли він, як
кажуть. Сьогодні була притча така, притча, коли ми були в Гошові в церкві. І була така притча,
шо людина повинна бути, коли ти віриш в Бога, коли людина приходить в церкву, кажуть «ти
віруюча», а фактично, він не робить діл справедливих, таких добрих, це невіруючий. Віруючий
– це, коли людина робить добрі діла, коли він дійсно робить поступки нормальні, цінні, а не
слова. Оце є це нормальне. Я людям вірю і, тому-шо, як бачу людина живе, хоча вона не має
змоги, такої фізичної змоги, не має матеріальної змоги такої, але вона є щира, то для мене
велика є дуже цінність. Я людину вибираю, друзів вибираю сердечно, вони не по принципу,
то шо він (…), трошки малий шось є, а вибираю по принципу, шо він, хай він буде, я його
научу тому всьому, я йому передам то, шо в мене є, але хай він буде, має цінність. «Якшо зерно
падає», – казав Христос, коли ти посієш зерно, кинеш в каміння, воно не проростає, але коли
ти кинеш біля дороги (…) хоть трохи є, душа має трохи цінності, тоді можна з ним працювати,
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з тою людиною. Цінність – це є, можна сказати, коли Україна – це є дуже багата, тут є
клондайк, клондайк такий. Я працював в Сибіру, і закінчив тут, і працював в тому, і люди
душу, з себе сорочку знімуть. І тоді, знаєш, і віддасть другому, це люди такі щирі, з ними
можна, людина всьо віддасть, аби тільки. Знаю, колись така ситуація, дивися, в Донецьку, де
ті всі сепаратисти, розумієш, вони збирають по нитці в селі, збирають по копійці, збирають
купляють бронежилети, розумієш. Це, тоже, це є, це є, він не знає кому то піде, але збирається
по нитці, для блага. Оце є, для мене вже є цінність. Нема проблеми матеріального, грошей
нема – то нічо. В мене гроші не ціниться, в мене ціниться добро. Я сам, я, моє ім’я (…), я на
Миколая збираюсь, я беру костюм Микола і йду дітям дарую подарки, я більше…
І: А яким дітям?
М: Сиротам, сиротам. Для мене більша цінність є, коли ти даєш, не приймаєш подарки,
– роздаєш подарки. Це є цінність, це є, це є, коли душа тобі, хочеться дати, даш, і тобі, не
питаєш, коли тобі хтось віддасть. Це є цінність така. Знаєш, я жив, я, коли працював, я в
Полтаві, колись працював в (…), в Сибір літав, в Тюмень, Полтава. А там дуже такі, там з них,
там от дуже такі, дуже такі, дуже класні люди, дуже класні, вони живуть убого. В нас тут хати
такі будують, а може, церкви великі. Мені здається, шо тут може менше цінностей таких
людських, ніж там. Кажу, там більше такий клондайф цінності, тому-шо, він для тебе сорочку
зніме, але віддасть. Наші вже, от наші землі не навчили їх. В нас тут, в нашій землі, в
Львівській області, от власне, в мене було, було таких і поляки і австрійці, нас трохи так
гнобили, хотіли шоб, де ті москалі навчили нас трохи стукати, стукали там всі, скажем так, нас
привчили, шоб ми під кимось, повинні бути під кимось і виживати, виживати.
І: Ви думаєте, шо оця наша історія
М: Це пов’язано з тим
І: Шо нам важливо
М: Нас навчили, шо в нас, ми не можемо от як. Аня, зараз йде війна, от ми з тобою
сидимо зараз, вроді пташки співають, та? П’єм каву, а там війна йде, люди гинуть, розумієш?
Я, я, наприклад я то не відчуваю. Мені болісно, тому-шо, я би тоже хотів піти повоювати,
розумієш? Як біль, тому-шо, це нормально, це Україна, це одна Україна, та? От, я сиджу,
пташки співають, сонце гріє, розумієш, ми живем нормальним життям, а там люди гинуть,
розумієш. Це нормально. Одна біль має бути, одна така, знаєш, це одна історія, це Україна
(…). Це був би ірландці, я працював з ірландцями, ірландці це є, вона піднялася, ірландці – це
є народ. Історія така сама ірландців, як наша історія, знаєш. В них гнобили англійці, їх
захвачували. Нас Росія прихвачувала. Вони ж вижили, ірландці – це нація, яка є загартована.
А ми чомусь не можемо в такій Україні, зара я, це моя думку, це моя думка, це особисто моя
думка, моя думка особиста. Тому-шо, я бачив, як народ ірландців, який повстав, повністю
постав.
І: А українцям не вистачає тої якості?
М: Не вистачає, не вистачає якості. Тому-шо, би, українці, ми, зараз байдужий, десь
люди, якийсь футбол, якісь свята, виступає Дзідзьо, ти розумієш, не вистачає тої, якось. І тут
нас, я був на Майдані, я був на Майдані, знаєш, а не всі поїхали, не всі були там, не всі. І того
духу такого, такого бандерівського духу, духу бандерівців. Кажуть, шо ми бендеровці, знаєш,
не хватає того духу, не вистачає. Може старі. От, мій тесть був такий духом, знаєш, такий. Він
хотів мене, розказує, коли я жив в тестя, він розказував мені про той дух такий, а я не вірив,
знаєш, в мене не було того. Але зараз, я от відчуваю, що не відчуває того духу бандерівського.
Кажу: «Нє, нє, ми не є бандерівці». Шоб бути бандерівцем, треба бути в тому, знаєш, тим жити
поколінням, шоб воно тебе виховувало в тому поколінні. Нам не хватає. Прапор цей, коли ти
візьмеш прапор, знаєш, прапор ти, це одне, а коли ти живеш таким духом зараз піднятим, то
зовсім інше.
І: Пан Микола, будь ласка, згадайте приклад несправедливого випадку.
М: Прошу?
І: Згадайте приклад несправедливого випадку.
М: Про себе чи?
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І: Так. Шо перше в голову приходить.
М: То, шо нас приймали. Я приїхав в Англію, мене приймали, як такого, мене приймали
такого, як росіянина. От, я і не був українцем. Я доказував, шо я українець. Мене приймали,
як росіянина, алкоголіка, туніядца, для мене, то було вбивство. Я всьо життя, який працював,
який знав, шо я українець і доказував. Оце для мене було, це гнітило в Англії. Кажуть: «Ти є
руський, ти росіянин, значить ти…». Я кажу: «Я українець». «Нє, ти росіянин. Це є туніядець,
це алкоголік». А потім, коли почався тут той Майдан, такий перший, коли був, я ходив з тими
пов’язками, і коли почав ходити в футболці
І: А ви в Англії тільки недавно звідти приїхали?
М: Нє. То, коли перша революція була.
І: А, в 2004.
М: Та. Я, коли цей, коли я ходив з пов’язками, і тоді через мене в компанію, де я
працював, англійській, взнали, шо це є Україна.
І: А шо для вас соціальна несправедливість, які асоціації виникають?
М: Брехня, брехня. Це є, це вбиває мене. Брехня – це для мене, коли людина обманює,
це для мене, то цей, я проти того, шоб обманом. Я ніколи жінці, для мене сім’я – це головне.
Я жінці не зраджував. Скажем так, в мене були випадки я жінці, для мене сім’я (…), для мене
це табу. Сім’я. Якшо ти віриш, значить повинен бути вірним, цей. Ну, і по-друге, зараз сім’ї
всі розпадаються, фактично, тому-шо, всі зараз бачать. В нас Західна Україні в кожному місті,
в кожному селі, в нас є половина людей, які виїхали заграницю, то вже сім’ї губляться. Я
протів того, шоби, скажем так, шоби дітям бавили, дітям бавили. Тому-шо, багато сімей зараз,
Наталя вчора була і мама її в Італії, вона цінності, зовсім інше відношення цінності.
Наприклад, зараз тут відношення, люди тут стільки не получають грошей, як получають там,
фактично, та. Мама її працює, тяжко працює там, але Наталя може заробляє і їй тут не
вистачає, і тому рівність цінностей, зовсім інше. Ти не можеш собі позволити тако сам на себе
заробити, фактично от, як там можна. Я, для мене, цінність – це є, я знаю. Думка моя є
зрозуміла?
І: Та. Ше, можливо, шось додасте до соціальної несправедливості? Що для вас
соціальна несправедливість?
М: Шо ми вибираємо негідних, це є про себе, негідних вибираємо.
І: На будь-якому рівні вибираємо?
М: На рівні, любому рівні. Це рівень любий. Людна, коли починає, я знаю людей, які
вибираються з рівня. От, я дружив з людиною, яка нормальна, вибирається людина, тільки
починається, йде в політику, вона губиться, губиться. Тому-шо, в нас не є така система
побудована, шо вовки виють по-вовчому. Це в нас така українська тенденція, який вилізає
трохи на любому рівні: сільському, міському, районному рівні вилізає, всьо, оце є, людина
губиться.
І: Тоді йдем від протилежного. Назвіть приклад соціальної справедливості,
справедливого випадку.
М: Коли людина йде, наприклад, в мене є знайомий такий, який будує, наприклад, от,
він офірує, для мене його цінність – це його офіра, коли він помагає бідним. Коли він заробляє,
заробляє і дає другим заробити. Коли він має, і дає другим. До нього підійдеш, це людина, яка
якісь кошти, скажем так, він от, я є плюс, в нас тут є такий цей з Києва, такий на перевожчику,
цей. Я з ним працюю, пару років працюю, а він дуже такий хороший. До нього підійдеш, от
футбольний клуб, він помагає деколи, так,він цей, любі проблеми, він рішає, не судячи з того,
шо він не є місцевий, скажем так. Тобто, це є справедливо. Тому-шо, він заробляє гроші, він
ті гроші може дати, тобто. Це раз. Це метрально, метрально. А справедливо – це, коли ти
людину не обманюєш, людині скажеш правду в очі, скажеш: «От, я знаю, шо ти такий, такий,
такий, такий», я чесно кажу в очі. Це є дуже важно, коли ти поступаєш, твої поступки не
сходяться з твоїми словами.
І: Можливо ще щось?
М: Наприклад, так, як я, я знаю.
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І: Що ще з соціальною справедливістю асоціюється? Дивіться, про соціальну
несправедливість ви сказали, що це брехня, якась невіра, потім, політична сфера, коли
ми обираємо негідних, тобто, як люди змінюються, отримуючи владу. Водночас, про
соціальну справедливість ви сказали – це щирість, відкритість, і коли слова, коли дії
відповідають словам. Можливо, ще якісь ідеї прийшли, що для вас соціальна
справедливість?
М: Це, наприклад, я зараз курирую футбол, вони платять років вже вісім, (…) зараз
збираємо футбол в Моршині (…), знаєш. І я ті кошти, от в мене є кошти ті всі, ті кошти мені
чесно відносяться. Тому-шо, кожна копійка мені дорога, кожна копійка, я можу навіть вкласти
свої гроші. Мені дико не хватає тих грошей. Я можу в ті гроші вкласти свої, в ту справу. Томушо, мені честь дорожче, ніж ті гроші. Це є справедливо, тому-шо, я поступаю, може, навіть,
ніхто не знає про ті гроші, не знає, але моя честь, моя. Я знаю, шо знає Бог про ті гроші, я знаю,
шо про ті гроші знає вище, і це є справедливість, тому-шо, ти поступаєш справедливо відносно
тих, цей. Тому, мене люди, от, підтримують мене, кажуть: «Ми підримуєм, цей», в тому
відношенні. А несправедливо, до речі, я скажу таке-от, шо мене, таке було, шо відношення в
мене вдома було таке, от, де я живу. Там, тоже, таке було відношення, шо я пережив такий-от
цей місяць буквально, я пережив, скажем так, не дуже приємні: в мене жінка приїхала, тоже,
була цей, в мене сусіди поступили дуже нечесно. Я з нею нормально, я з ними нормально, я з
ними хотів нормально десь на цей, років 20 ми жили нормально. Вони поступили дуже так не.
Тому-шо, був такий випадок, шо вони через якусь, через якісь матеріальні такі цей, вони
виявили такі свої цей, але ми пізнали, ми пізнали, як люди можуть зупинятися на (…) цих.
І: Тобто часто…
М: Люди міняються відносно матеріального міняються, абсолютно.
І: Оце справедливо чи несправедливо?
М: Нє, я відчув, що це є несправедливо. Це ми потім відчули, що несправедливо, але
вже пізно було.
І: Дивіться, ви розписали свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні справедливі
чи несправедливі випадки з вами?
М: Нє. Сьогодні зранку, Аня, ти, коли людина починає день з Богом, тебе Бог веде по
житті, знаєш, я не хочу, щоб мене сьогодні, скажемо так мене (…) відношення може бути до
людей, от, до різних. От, я спілкуюсь з людьми, багатьма людьми, в мене є люди, з якими я
спілкуюсь на футболі, в житті, до них в мене відношення таке. Є люди, які трутні, я їм кажу:
Ти – трутень, я за тобою цей». Але є, але в загальному, коли я починаю день з церкви, я не
бачу просто ніяких, в мене нема туману, в мене нема, нормально я з ними, нема. Я абсолютно
не бачу перед собою ширми якоїсь, шоб це було біле, а це було чорне, це для мене цього нема.
І: Тобто, я би хотіла уточнити, живучи з Богом, ви чітко дієте за цими принципами,
цінностями, про які ви говорили на початку?
М: Так, так.
І: І мене тоді ше таке питання: як на вашу думку можна досягти соціальної
справедливості?
М: Все починається в собі, в своїй сім’ї, якшо ти всьо виховуєш людину. Наприклад, в
мене внук зараз, внук. Він в нас, принесли іграшку якусь, іграшку чужу до хати, ти йому
кажеш, от є в нього море іграшок, і він каже: «Дідо, я не беру того, тому-шо…», – це є для
мене бальзам на душу. Він каже: «Дідо, я того не взяв, тому-шо, то не моє», – розумієш, я
відчуваю, що він росте правильно. Коли він малий несе до хати, колись шось таке негативне,
коли він в хаті, коли його виховуєш, ти бачиш, шо він каже: «То не можна», – це правильно,
це вже є бальзам, це правильно. Тому-шо, всьо починається від себе. Кожен так, як в вулику,
виходять, сім’ї виховують нормально своїх дітей, внуків, це покоління виросте, це буде, як
суцільна така, скажем так, то буде, я рахую так, шо це буде нормально. Не буде там якийсь
такий дядя Вася прийде, якийсь скаже: «Давайте ми сьогодні оголосим день справедливості,
поступаєм чесно». Це йде всьо від сім’ї. Рахується – це ячейка, це зерно суспільства, яке
народжує ту справедливість таку. Це раз. А по-друге, коли ми виховаємо таких, наприклад,
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скажем, головів сільських наших, чи районних. Виберемо, і скажемо: «Ми одне ціле. Ми
можемо зробити тобі, ти не є наш бог-царь. Ми тебе вибрали». Це дальше, йде політичне, томушо, ми маємо, як кажуть заграницею, прозорість, це є люстрація от такого цього суспільства.
Шо ми можемо, як колись було тако – вибрали, і він стає царьком нашим, царьком, так не може
бути. Але все починається від сім’ї. Я рахую, що все починається, шо всьо починається від
сім’ї, дітей, які звершують в ньому таку якусь ціль, шоб він йшов по тій, тому всьому. Нехай
він буде біла ворона, нехай він не краде, не цей, але він буде правильно рости. І кожен, якби
так поступав, то може було б краще в тому житті. Бо я все життя працюю, і я ніколи за життя
ні копійки не крав. І для мене, це стимул життя, це (…) ніхто не розуміє в тому житті, що це є
стимул, це є зерно. Справедливість можна, знаєш, її не карають, її не виховують в тюрмах, це
цілком нічого не змінить, буква закону нічого не змінить на папері, це треба виховувати людей
в собі. Він, він, наприклад, іде, я в Англії був, наприклад, десь там в урну кинути якийсь
сигарету, це є, якби ти там, ти не зробив нічого, це є просто, це просто, навчити людей, просто
культури праці. Наприклад, я працював на будові, це є табу, от це є закон, який ти ложеш в
душу до людей, шоби він знав, шо він має так поступати, не інакше. Оце є справедливо. Це є.
І: Та, мені це зрозуміло. Можливо ше хочете щось додати по цінностях, по
принципах, про що ми говорили?
М: Цінності – тільки з Богом. Нема проблєм, я рахую себе, я взагалі рахую, Аня, що все
це, зараз йде війна, це цінність, все від Бога. Прийде час, то є диявол, тут земля, я не є сектант,
я не є якийсь баптист, який, я знаю, я просто два рази мав травму, я був присмерті. В мене було
в Тюмені, я літав собі в Орггоні (…), мене прибило було, але я всьо життя в спорті, я відчув,
що Бог мені дав, дарує життя. Я знаю, що таке цінність життя, тому-шо, я ціную життя. І тому,
я рахую, шо, шо ти живеш правильно в тому житті, і тобі Бог тебе оберігає, веде по життю. І
якщо ти є бездар, і який би ти не був поганий в житті, ну от: «Ти мені не потрібний», – але
треба стукати. Відповідно, цінність – це є віра, без неї нічого не зробиш, абсолютно. Ти будеш
тоді дотично і духовно готовий до цей. Кажуть, чому пари розпадаються молоді? Тому-шо, це
є мало стукають до Бога. Треба стукати. Не треба думати, що потім Бог тобі дасть раз піти, і
тобі буде всьо з неба. З неба нічого не падає. Бог дав всім шанс гідно жити, але не всі
використовують. От дивися, скільки там зараз тих алкоголіків, як бджоли ті всі, знаєш, як
бджоли.
І: Чи є ше шось додати?
М: Нє.
І: Загалом до інтерв’ю?
М: В загальному, я би ше хотів жити в тій країні, де я був на роботі. Це бомба. Я жалію,
шо я опять сюда приїхав. Я хотів, думав, шо знаєш буде, буде знаєш…
І: А коли ви приїхали?
М: Але, знаєш, мені скучно було, просто, цей. Я жалію, бо я бачив краще життя, знаєш.
Але я жалію і не жалію, тому-шо, в мене тут дочка дала внука, який я люблю, знаєш. І хочу,
шоб був мир там в тому, шоб було нормальне життя. Тому-шо, коли я (…). Укрїна – це такий
клондайк. Це не Англія, в якій, знаєш, зрештою, треба так-во, нічого там такого нема, знаєш
такого, там в них. Є тоже, там вони несуть такі свої, такі, така, знаєш, такий негатив, знаєш.
Такі всі, я від них не в захопленню, ми – кращі від них, кращі, повір мені, по розуму, по будові,
по роботі. Але в них всьо налагоджено. Ми кращі від них, бо сто процентів українців – це
такий клондайк, але ми не можемо вберегти ту націю вкупі. Шо зробиш? Це таке життя. Нам
таке зробили, комусь потрібно таке зробити. Де диявол, тут, на землі, це є хто вірить в Бога,
це є перехідний період до неба, знаєш, і тут живем тимчасово, знаєш, і тут диявол працює.
Диявол працює для того, шоб з тебе витягує тих цінностей, витягує. Він в тебе забирає ту душу,
забирає тебе: «Давай-давай, на тобі горілку, на тобі то, то», – розумієш? І тобі дає те, що ти
хочеш для душі, для тіла. А душа хоче цей. Але ти вибираєш базу, в років 25 ти вже починаєш
думати над тою базою, де ти будеш іти впереді. Аня, я не є баптист, розумієш, але я тобі просто
кажу… Просто, я тобі кажу, повір мені, мені років 50, і я жив з Богом всьо життя. Тому-шо,
це, щоб зберегти свою душу в цьому, то треба обов’язково, це мови нема, це треба жити, знаєш,
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так правильно, правильно. А правильно, коли живеш? Коли віриш в Бога. Тебе Бог оберігає. В
кожного є Ангел Хоронитель, знаєш, зправа є ангел, який твої діла пише.
І: Дякую.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 13 липня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з пані Лєною. Скажіть. будь ласка, як ви себе відчуваєте в
теперішній ситуації?
О: А, в теперішній ситуації, коли я повернулася вже з закордону, чи як?
І: Почнем з того, та.
О: В принципі, повернулася я з закордону десь три роки тому. Нє, відчуття такі, в
принципі, нормальні. Просто, згадую закордон, і вже бажання туди їхати, шоб ше їхати на
роботу – такого нема. Тут мене всі запитують часто, чи я би не хотіла вернутися в Італію.
Вернутися в Італію можна було б відпочити, то з задоволенням, шоб працювати там – нема
ніякого бажання.
І: Тобто краще ви себе тут відчуваєте?
О: Так, краще, звичайно, шо краще. Якби тут погано не було, але тут вдома, а не на
чужині, де ти себе відчуваєш рабиньою, якщо так сказати правду.
І: Пані Лєно, скажіть, будь ласка, за якими принципами має жити людина?
О: За якими принципами? Знаєте, кажуть, щастя вроді не в грошах, але якшо їх нема,
то, в принципі, нема ніякого вже, як то кажуть, якби сказати, як нема грошей, то яке то може
бути життя, як ти собі в всьому відмовляєш, не можеш собі позволити: вроді би хочеш, а ти
навіть елементарного не можеш собі позволити. Навіть, от, взяти, поїхати відпочити, зараз, в
наш час, при такій зарплаті, то нереально десь поїхати відпочити, якшо я так кажу, сидіти,
якшо я тут працюю в магазині і на мою зарплату. Правильно, відчуваєш себе якимось таким
ущербленим, в всьому мусиш собі відмовляти. То життя, як то кажуть, ще гірше бувало, але
якось, не знаю.
І: Чи ще якісь мають бути принципи крім заробітку, шо ше є в людини?
О: Повноцінне життя. Так, як я себе, в принципі, зараз я розлучена, якшо чесно,
бажання такого якогось до життя в мене і нема.
І: А чому?
О: Не знаю чому. Хотілося, шоб була повноцінна сімя, а такого, в принципі, не
намічається і зараз неможливо, то не знаю. Так, як на мене, то в мене нема такого, як то кажуть,
от буває якісь такі моменти, шо нема взагалі ніякої радості від того життя.
І: Скажіть, будь ласка, ви назвали принципи, за якими має жити людина. Чи
правильно я зрозуміла, це: заробіток грошей, якесь матеріальне забезпечення, це
повноцінне життя, куди входить і сім’я. А за якими принципами живете ви?
О: Як за якими принципами?
І: На чому базуєтесь в житті?
О: На чому шо?
І: На чому базуєтесь в житті?
О: А, шо життя, життя – то є моя робота. І, просто, в мене зараз такі сімейні обставини,
шо в мене, не знаю, 5 років тому загинув син, і в мене, в принципі, нема такого, як сказати,
такого смислу в житті, вже такого нема, яке було. Так, як про себе я думаю, знаєте так, як
(плач).
І: Трошки зупинимся так? Можна продовжити?
О: Так-так.
І: Окей. Які цінності панують серед людей, які навколо вас?
О: Цінності. Цінності – то як?
І: Що є в них цінне в житті?
О: Не знаю. Отак між, як то кажуть, в мене приходять такі мої знайомі, то зараз всьо, в
основному, полягає в тому заробітку, шо нема, де заробити грошей, розумієте, нема. От, є одна
подружка, шо каже працює, каже вобше не знає як дальше жити, як вижити. Дуже багато
таких, от дійсно, такі приходять знайомі, шо весь час приходять в магазин, постійно: «Ой, таке
життя, треба кудась їхати закордон». Я їм пояснюю, шо нічого там доброго, як хіба шо можна.
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«А во ти їздила». Ну їздила. Дуже такий психологічний бар’єр, там, після тої Італії взагалі,
якийсь, не знаю, навіть не хочеться згадувати.
І: Чи є ще щось крім заробітку цінне в людей навколо вас?
О: Є. Працюють, відпочивають нормально, я знаю. Не знаю, як сказати.
І: Що є цінним для вас особисто?
О: Шо є цінним для мене? Бути здоровою, шоб були мої всі близькі, рідні здорові, і
якшо зараз, в наш час, то, шоб не було тої війни, яка зараз відбувається на Україні. Зараз, в
принципі, одне таке бажання, шоб нічого такого не ставалося шось страшного. Бо недавно і
батька похоронила. Скільки? Місяць тому. Отакі мої, на даний час, на даний момент, як то
кажуть. Як не яка, якась робота є. Та, в принципі, робота така, робота така непогана. Але
хотілося б більше заробити, шоб можна було собі позволити, навіть з тою дитиною поїхати, в
мене ше дочка одна є, відпочити, але того неможливо в наш час.
І: Які ваші теперішні інтереси?
О: Ой інтереси. Якшо чесно, теперішніх інтересів шось нема ніяких, шось нема ніякого
такого бажання.
І: Коли зникло бажання?
О: Не знаю. Вже трохи давно зникло бажання. Буває, деколи так хочеться піти кудись,
там зустрічаємося з подружками. Так, шоб бажання, вроді би, хочеться піти, а потім шось
бажання пропадає.
І: Пані Лєно, чи ви згадаєте приклад несправедливого випадку?
О: Тут чи десь заграницею?
І: А шо вперше в голову прийде.
О: Несправедливого – то точно, то, як я приїхала в Італію, і подивилася як, як
відносяться італійці до наших людей. Якшо ти себе тут почуваєш якоюсь повноцінною
людиною, ти приїжджаєш туда, я як перший раз приїхала, я не могла подумати, шо вступала в
таке місце, шо там дійсно такі, як то кажуть, тільки дивилися колись в фільмах, шо є служанки.
І ти попадаєш в сім’ю, маєш їм прислуговувати. І то дуже такий психологічний бар’єр, і то
треба перейти, то дуже тяжко. В мене зараз подружка в Італії, яка по професії журналіст, вона
вже там 7 років, наскільки вона була така, вона зараз просто отупіла в тій Італії. Вона працює
в сім’ї, її там поважають, порівняно, як вона сюда приїжджає, то вже зовсім інша людина. Так,
в принципі, і кажуть, якшо ти побув в Італії більше 4 років, то людина вже повністю міняється.
І себе там дуже, були такі випадки, взагалі, там багато таких випадків було, шо там поступили
з тобою дуже несправедливо: вигнали вночі з хати, не заплатили тобі. І ти не маєш куда дітися,
ні вертатися додому, ні знати, шо дальше робити. Але якось, якось то всьо пережилося, і тепер
то згадується, як якийсь кошмарний сон.
І: З чим асоціюється соціальна несправедливість?
О: Несправедливість. Шо з тобою, вони може ж такі самі люди, як ми. Але вони себе
ведуть, бо вони мають гроші, і вони в такій країні, вони захищені в тій країні, а не наша країна,
так привикли...
І: Ми говорили про соціальну несправедливість. Я так зрозуміла, що соціальна
несправедливість асоціюється вам з нерівністю, нерівним ставленням і незахищеністю.
Можливо ще щось?
О: Ой, поки-шо я, як то кажуть, столкнулася з такими, мені дійсно, нерівними, шо ти
себе почуваєш таким приниженим, навіть в тій Італії, шо (…), шо то навіть, я не знаю.
І: В Україні?
О: В Україні, в принципі, всьо нормально. Працюю, в мене нормальні шефи, мене на
роботі поважають, нема такого, знаєте. В принципі, різні є, тоже, є і різні власники. Я
працювала перед тим, ше перед Італією, в одного такого власника. В принципі, там було таке,
шо міг прийти там матом. Тут, зараз, в принципі, я рахую, шо нормальне відношення, і нема
такої різниці, шо ти, наоборот, дякує: «Шо ви на нас працюєте, шо ви помагаєте». Таке. А так,
в принципі, не було таких, шоб тебе принижували такого.
І: Пані Лєно, згадайте тепер приклад справедливого випадку?
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О: Ой, я вже забула, шо ж то таке було справедливе. Візьму ту ж саму Італію. Попала я
спочатку на дуже погану роботу, мене там взагалі, їсти не давали, то було така зневага, а потім
мені попалась дуже, як то кажуть, робота, попалась така сеньйора, шо вона за мене
переживала, чи я, кожного ранку, мене питала, чи я їм, вечором – чи я не голодна, як мені тут.
В принципі, нормальне було відношення. Правильно, як то кажуть, і в нас багато таких людей,
шо поганих, і в Італії можна попасти на таких нормальних. Але, переважно, більшість там
нема, відношення, як кажуть, нема такого, дуже тяжко попасти в якусь таку нормальну сім`ю,
яка б до тебе нормально відносилася і розуміла тебе. Ото дійсно, шо вона мені попалася, вона
дійсно, і переживала, і питалася, як там мої діти, як там. «А може ти візьмеш літом, приїдуть
до нас сюда». Хоч вона не розуміє того, шо туда було дуже неможливо виїхати. То для них
там, кажуть, паспорт і поїхали куда хочеш. Ото дійсно, шо було одне нормальне, не можу так
сказати про всіх, шо вони всі погані. Попадаються, але дуже рідко, переважно така країна, шо
вони привикли, шо за ними треба доглядати.
І: Що в вас асоціюється з соціальною справедливістю?
О: Справедливість. Я знаю, шо нормальне відношення до людини, шо не роблять такий
бар`єр, шо ти, як кажуть, бо колись, казали, є раби, і шо ти себе почуваєш не ущемленим, така,
як сказати
І: Рівність?
О: Та-та. Ото я розумію. То не має значення, шо ти там працюєш на когось, до тебе
нормально відносяться. І якшо тебе принижують, ти там стоїш трясешся, не знаю, шо сказати,
бо прийде шеф, такого не повинно бути. Чую дуже багато таких випадків, от, шо відношення
таке, точно, як до тих рабів.
І: Ви розписали свій вчорашній день. Чи були вчора випадки справедливі?
О: Я вчора цілий день просиділа вдома. Було бажання кудась піти, потім в мене те
бажання пропало, і я просиділа вдома. Прийшла сестра. Ми поспілкувалися. Мама, діти, вроді,
всьо нормально було, нічо, таких нюансів шоби. А так всьо нормально.
І: І як досягти соціальної справедливості?
О: Як досягти? Як то розуміти «як досягти»? Не знаю, як досягти. А як досягти?
Нормальне відношення до людей, і буде тобі справедливо. Нікого не ущемляти, нікого не
принижувати. Накінець-то, шоб наша країна вже, шоб ми не їхали кудись закордон, шоби там
відносились, як до якихось, навіть не знаю кого.
І: Ви сказали, що досягнути соціальної справедливості можна через нормальне
відношення до людей. На якому рівні мають будуватися ці відносини?
О: Я кажу, шо нам треба починати з себе, то зараз дуже тяжко, не всі, як то кажуть,
починають з себе. Повинна нас держава трошечки захищати, наші закони зовсім, як то кажуть,
навіть взяти, як кажуть, справедливість, шо вони поступають там, закордоном. Якшо навіть
вони розводяться, там не розводяться дуже, так як в нас, дуже такий масово розводяться, і, як
то кажуть, пішов собі, «імел я в віду» тих дітей і жінок. Там в них закони справедливі, і вони
так не розводяться, як в нас. І якшо він розводиться, він має її забезпечувати, тих дітей до кінця
життя, і ту жінку, якщо вона не виходить заміж. Якшо вона виходить заміж, то нема питань.
Якщо вона не виходить заміж, то він має її утримувати, виплачувати їй кожного місяця гроші,
шо не порівняєш з нашим законами і з нашим життям. Подивишся через одну, всі розведені.
Чоловіки навіть не цікавляться, шо роблять їх діти, вже не говорячи про жінку. Ото я рахую,
шо справедливо там, на рахунок того. Ясно, шо треба починати з себе, всьо.
І: Ви сказали, шо треба починати з себе. Але не завжди це вдається, і не всі
починають з себе. Чому так?
О: Не знаю, чому так. Може, то народ наш, ми так привикли, стільки років, до такого
життя, шо нам, напевно, дуже тяжко перестроїтися і починати з себе. Бо всі кругом говорять,
шо треба починати з себе, ніяких тих, не знаю.
І: А на чиї ви.. а ви щось хотіли сказати?
О: Нє нє. Я просто кажу, якби була в нас, навіть вчора, дзвонить мені подружка, і каже,
шо: «Чоловіку зробили операцію, я там дала гроші». Я кажу: «Нашо ти давала? Він казав?».
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«Нє, він не казав». «Я питалася людей в палаті, вони сказали, шо стільки-то треба дати». Вона
каже: «Я не мала. Дала півтора тисячі». Кажу: «От бачиш». Всі кажуть: «Треба починати з
себе». Де в нас записано, що в нас медицина платна? І всьо буквально, буквально всьо треба
купити, шоб попасти в ту лікарню, і зараз вопшє на рахунок того, шо дуже. Нє, дійсно, може
то, шо… Взяти випадки, навіть, як мій тато був хворий. Тато мій 78 років, як то кажуть, там, в
Італії льготи є, там старшим людям якісь медикаменти видають безплатно. Ми поїхали робити
йому, як то називається, томографію, 400 гривень заплатила. Старша людина, можна було нам,
тоже, робити якісь знижки, так, як він рахується «діти війни». Ніхто на то не дивиться. Вони
вроді шось заїкнулися, такі дівчатка молоді сиділи, «тем нимения», ми може промовчали,
може треба було шось говорити, бо була з сестрою, і так воно пішло. Потім, правда, сіли в
машину, повозмущалися. Але, все ж так, не повинно бути, шо на пенсію, яку зараз мають наші
пенсіонери, неможливо піти навіть, 400 гривень ми заплатили за томографію, що йому
зробили щелепу. Я рахую, що то дійсно несправедливо, шо так не повинно бути. Але приватна
клініка, часна, приватна клініка, всьо платне. Не знаю, чи шось в нас зміниться в тій країні. І
то казали всі, хто то казав з президентів, шо всі наші жінки повернуться з заграниці, які зараз
жінки загараницею на заробітках, шо в нас так буде добре, шо всі вони повернуться. Я шось
сумніваюся, що вони повернуться, тому-шо, там навіть не порівняти життя їхнє і життя наше.
І: Пані Лєно, чи вас
ше шось є додати до цінностей, до соціальної
несправедливості, соціальної справедливості?
О: Не маю, шо додати. Не знаю, шо додати.
І: Якщо немає, то дякую вам за час, який ви виділили для мене.
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Інтерв'юер (далі І.): Доброго вечора! Мене звати Ганна Заремба. Сьогодні
двадцять восьме січня дві тисячі п’ятнадцятого року. Я у Львові. Я буду розмовляти з
Максимом, який знаходиться в Швеції. Можете уточнити в якому місті?
М.: Це маленьке місто, називається Хьорбі.
І.: А біля якого більшого міста воно знаходиться в Швеції?
М.: У тридцяти кілометрах від міста Люнд, який знаходиться у двадцяти кілометрах від
міста Мальмо.
І.: Дякую. Максим, скажіть, будь ласка, рік вашого народження?
М.: Сімдесят другий, тисяча дев’ятсот сімдесят другий.
І.: Сімдесят чи вісімдесят?
М.: Так, сімдесят.
І.: Ваша національність?
М.: Українець.
І.: Теперішній сімейний стан?
М.: Одружений.
І.: Чи маєте ви дітей?
М.: Так. В мене, у нас з дружиною … є дитина дружини, і моя дитина живе в Україні.
І.: А якого віку діти? Дитина, яка з вами і дитина, яка в Україні?
Р.: В Україні дитині дванадцять років. А … дитина, яка з нами – чотирнадцять.
І.: Теперішні умови проживання?
М.: Ми живемо в своєму будинку.
І.: Це власний будинок, ви не орендуєте?
М.: Ні, ми купили.
І.: Зрозуміло. Ваша рідна мова або мови?
М.: … Я, взагалі-то, двомовний: українська та російська.
І.: А які мови ви ще знаєте, і рівень їхнього володіння?
М.: … Ну, я знаю англійську … ну, я не можу сказати (сміється), шо там добре. Я
достатньо критично до себе відношуся. Тому, можу сказати, шо непогано, але й неперфектно.
І все, і мова програмування (сміється).
І.: Зрозуміло (сміється). Ваш освітній рівень? Найвищий ступінь, який ви
отримали?
М.: Диплом бакалавра.
І.: Спеціальність?
М.: Computer science.
І.: Ви бакалавра отримали в Україні чи в Швеції?
М.: В Україні.
І.: Ваш професійний статус?
М.: Я працюю … програмістом у компанії «Sony».
І.: Статус проживання в Швеції?
М.: … Я проживаю абсолютно офіційно. У мене є карта міграційна, яку зробили
експенкшин Шенген.
І.: І Ви оновлюєте її постійно?
М.: Я її оновлював тільки один раз. Коли попередня була заексперилася, то … якраз в
цьому році, нє, не в цьому, в кінці того року, я отримав нову уже без … як то коректно, … без
… зв’язку з попередньою компанією, яка робила мені другу.
І.: Зрозуміло. Коли ви приїхали в Швецію?
М.: Два роки тому. Ну, трошки більше. В кінці жовтня дванадцятого року.
І.: А до приїзду дванадцятого року, чи були в Швеції раніше?
М.: Ні, не був.
І.: Ви проживаєте в одній місцевості в Швеції? Ви не проживали в інших якихось
містах в Швеції?
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М.: Я перші два роки, я жив у Люнді. А потім ми подивилися, що економічно вигідніше
купити хату, переїхали сюди. Це недалеко. В будь-якому разі, це Південь Швеції.
І.: А як ви опинилися в Швеції?
М.: … Я переїхав на роботу. Я працював, жив у Києві. Працював …, ну, працював, був
задоволений своєю роботою. Але я був незадоволений … станом … станом в країні, станом в
Україні. Оскільки, я не міг нічого зробити… для покращення, я вирішив змінити місце
проживання.
І.: А чому обрали саме Швецію?
М.: Ну, так вийшло. Так вийшло, мене просто знайшла компанія рекрутингова. І вони
просто запропонували … варіант переїзду. Я сказав, шо я не хочу міняти своє місце роботи,
тому-шо, в мене була непогана зарплата і, і непоганий колектив і все. Єдине, шо я сказав, шо
…, коли мені сказали: «Ааа, так зарплата, то нестрашно, але ж то інша країна». Ну, я сказав:
«Окей, давайте побачимо». Компанія мені проплатила переїзд, поїздку сюди на співбесіду,
співбесіду. І, оскільки, в мене вже була віза відкрита, вже відкрита Шенгенська німецька… Я
не пам’ятаю точно статусу візи. Але … вона здається навіть, навіть робоча була, тому-шо,
попередня компанія мені відкрила цю візу, але так вийшло, шо я таки не приїхав працювати в
Німеччину. І тому, мене просто зразу за три тижні буквально, за три тижні буквально… мені
сказали: «О, окей, ти пройшов. Ти можеш приїздити сюди». І міграційну картку я вже
отримував тут.
І.: А все-таки, яким був першопочатковий фактор: те, що рекрутингова фірма вас
знайшла і запропонувала роботу чи це бажання змінити, виїхати з України через дивні
обставини?
М.: Ну, розумієте у мене, як, усі мої друзі і рідні кажуть, занадто гостре сприйняття
дійсності. І я просто бачив, що, я вже просто не міг. Я вже просто не міг бачити … не міг
бачити цих донецьких, не міг бачити, як вони, шо вони роблять. А стріляти, якось я не міг
один. Тому …, тому, я вирішив таку еміграцію, яка уже є.
І.: Зрозуміло. Ви сказали, що ви в Швеції з жовтня дві тисячі дванадцятого року.
Як довго ви ще плануєте залишатись в Швеції?
М.: … Ну, … це питання, взагалі-то, дуже комплексне. Тому-шо, оскільки, в нас є
дитина, яка зараз тут вчиться, то переривати її навчання …, нам б не хотілося. І це вже
непросто питання там моє … або моєї дружини, а це вже питання і дитини, в тому числі. І
тому…, я так думаю, шо як мінімум поки (стає погано чути)
І.: Як мінімум?
М.: Також, я маю, я маю надію, але вона, як, як кожен батько хочу бачити свою дочку
поряд. Я хотів би, шоб до мене переїхала моя молодша… І це для мене, для мене важливо. Я
хочу, шоб вона тут вчилися. І, все ж таки, для мене важливо моє перебування тут ще й в тому,
шо я, я хочу отримати… швидше за все громадянство.
І.: А які умови?
М.: Європейського Союзу тут є свої умови. Це: проживання п’ять років, робота і, і, там
не п’ять років. Два роки – перший термін, два роки – другий термін. Після цього, отримується
постійне місце проживання. І, отримавши постійне місце проживання, людина може зразу
подати на … на громадянство. Тепер, взагалі, дуже цікаве, цікаве питання, тому-шо трудова
міграція за шведськими законами, вона … трудові мігранти значно важче отримують
громадянство, ніж, наприклад, біженці! (захопливо розказує). Тому-шо, біженцям всього лише
один рік треба пропрацювати, і вони вже мають постійне місце проживання й зразу можуть
подавати на громадянство.
І.: Країна соціальних гарантій (сміється).
М.: Ага, да. А всі, хто працюють до соціальних гарантій, взагалі-то, п’ять років
(сміється).
І.: Як ви вважаєте, ага, ви ще не завершили.
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М.: Зразу я поясню, поясню просто, шо моє перебування тут, поки-шо воно … ну, дуже
багато залежить від, від дітей, і програма максимум – це отримати єврогромадянство. Бо для
мене важливе питання свободи.
І.: А як ви думаєте, Україну ви покинули на постійно?
М.: Ну, я думаю якби покинув Україну, ми б все продали, і вже б не їздили туди. А, в
будь-якому разі, у нас є земля в Україні, і в нас були плани на те, шоб там побудувати хату і
багато чого всього. І в мене частина квартири, в мене є в Києві. У мене там батьки живуть і
сестра молодша, і багато родичів. Я не думаю, чесно кажучи, що, шо ми постійно … Україну
покинули. Тут якраз питання свободи, тобто, отримання цієї свободи, руху, і проживання, і
для мене це дуже, дуже важливо. І тому, це програма максимум.
І.: Як ви уявляли Швеції до свого приїзду в Швецію? Шо, можливо, вас здивувало,
вразило?
М.: Для мене Швеція, взагалі-то, обмежувалася … обмежувалася знаннями про
Карлсона, ну, і про Міса, який літав з дикими гусаками там. Але … чесно кажучи, перед тим,
як сюди їхати, я попитав свою старшу сестру, шо мій племінник, коли вчився в університеті,
він три роки прожив з шведом в одній кімнаті … у … в університетському дорміторі, і … ну,
і я просто спитав чи, чи є якийсь сенс сюди їхати. На шо мені сестра сказала: «Так, звичайно,
їдь». Тут живуть мої родичі у Стокгольмі, вони дуже задоволені… Ну, … по колишньому
чоловіку. Ну, вони задоволені, це академічні, академічне коло … Вони в якомусь університеті
там. Всі задоволені. Єдине, шо, шо мені скажем було, шо, все ж таки, достатньо дорога країна.
І, ну, все якось так воно, всі прогнози справдились із того, що мені розповіла моя сестра і мій
племінник.
І.: Ви сказали, що приїхали сюди з дружиною і дитиною. Чи були якісь складнощі,
коли ви переїжджали, шо ви, власне, їдете з сім'єю?
М.: Ну, по-перше, я переїжав, зразу, я переїхав сам. І трохи більше року … я жив сам.
Ми думали, ну, шо ми зразу, якось так швидко переїдемо. Але так вийшло, шо, ну, там за
сімейними обставинами не могла так швидко переїхати. І таких … бюрократичних проблем
не було взагалі. Більше проблем було в Україні, з українською бюрократією. І, тут взагалі, тут
значно менше проблем, коли ти спілкуєшся з державою.
І.: А зрозуміло. А чим займається, ну, ви сказали, що дитина навчається в школі,
так, в Швеції, а чим займається ваша дружина?
Р.: Дружина вчить шведську мову. Займається … це називається корвукс – це такий
заклад, де … люди вчать все, шо завгодно, чесно кажучи. От, є така програма державна –
шведська мова для іноземців. І люди, які сюди приїздять, вони можуть безкоштовно вчити
шведську мову. Потім, коли шведська мова вже, скажемо так, на якомусь рівні достатньо
непоганому … то людина може, наприклад, якшо потрібно їй якісь підтвердження, наприклад,
підтвердження кваліфікації або освіти, людина може послати свої документи, здається це
називається скулверкінг чи щось таке… Цей заклад, він робить, як ревю всіх предметів, які
були здані в Україні або в іншій країні, і … і видає список тих спеціальностей, на володіння
якими людина може претендувати із тим рівнем освіти, який людина отримала. І потім, якшо,
наприклад, людина, яка, вірніше, хоче там … претендувати на ту освіту, яку вона вже,
практично має, цей … цей скулверкінг, він видає академ різницю. І потім, в цьому ж
скулворксі, людина може сказати: «Я хочу там, здати цю різницю … академрізницю». І тоді
виділяється … курс для того, шоб людина змогла пройти всі курси які, які їй потрібно було
додаткові, з точки зору шведського скулверкету чи шо (сміється), шведської освіти. І тоді,
після того, як людина здає ці, цю академрізницю, результатом цього всього є підтвердження
кваліфікації … вже на шведському рівні.
І.: Власне, з цим підтвердженням легше знайти роботу?
Р.: Ну, взагалі-то, воно, воно не дуже якось корелює. Тому-шо, роботу, роботу завжди
важко знайти. Особливо якшо … якшо, наприклад, не володієш шведською. Тому-шо, я
працюю в інтернаціональній компанії, і наші робочі якісь всі мітінги, все проходить
англійською мовою. І, взагалі-то, у мене, наприклад, сил нема зараз. Я пройшов елементарний
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курс шведської в університеті. Але я не можу сказати, шо я володію мовою. Це єдине шо, це
курс, який дав мені, наприклад, … да, і між іншим, цей курс мені оплатила компанія. То був
уже, в університеті, то був недешевий курс. Але компанія початковий курс мені оплатила.
І.: Ще, повертаючись до сім'ї, чи виникають якісь складнощі в членів вашої сім'ї
під час перебування в Швеції?
Р.: Ну, звичайно психологічні. Тому-шо, все ж таки, чотирнадцять років – це
перехідний період і все таке. І дитині важко, тому-шо…, тому-шо, є велика різниця між тим,
як виховують і вчать дітей в Україні і у Швеції. Це справді significant difference. І вона
накладається на перехідний період, і тому ми маємо, взагалі-то, проблеми психологічні. Але є
одне «але», як каже Майкл Щур … тут ці проблеми вирішуються на рівні школи. Якщо в
Україні, ці проблеми частіше за все… проблема сім'ї, то тут, то тут ти йдеш просто в школу, і
кажеш: «В мене проблема, мені потрібна допомога психологічна». Батьки розповідають, які
проблеми, і школа робить якісь кроки, які допомагають вирішувати ці проблеми. І, взагалі-то,
це у них, як накатані технології. Тому-шо, вони якраз працюють над цими всіми питаннями,
тому-шо великий потік іммігрантів тут. І Даша, наприклад, вона перших, перших три місяці
вона ходила, ходила в спеціальний клас.
І.: Для мігрантів?
М.: Та. І … і вона … як таких проблем було, з якимись, я не знаю, (.4) з якимись… в
школі якихось проблем не було. Були проблеми в тому, шо в ці емігрантські класи приходять
емігранти, які деколи не вміють читати взагалі.
І.: Різний рівень знань.
М.: Дуже різний… і … Даші було в деяких моментах нецікаво просто. Ну, по-перше,
наші діти, вони, все ж таки, більш розвинуті, ніж діти там з Сирії якоїсь там чи ще якісь дикі
країни… Але через три місяці вона здала… вона здала тести на шведську мову. І … і вже
ходила в нормальний … в нормальну шведську школу. Але на рівні, на рівні країни, скажемо
так, системи, коли у Даші цей рік, він… він останній і її випуск буде вже, і вона йде, як у
середню школу чи у вищу. Тут є градація: є найперша, нульова школа. Ну, потім, як початкова
школа, а потім йде середня школа. Середня школа – це, якраз, от Даша буде йти у середню
школу, можна сказати так. А потім вже вища школа. Вища школа – це університет. Я хотів
сказати, шо країна … чи я не знаю, держава… підтримує дітей, які не народилися у Швеції.
Це, також, державна програма. І таким дітям дають … вчителя, який допомагає зрозуміти
шведські завдання для того, шоб дитина могла… добре здати тести, краще розуміла питання
тестів і краще розбиралася в завданнях, які дають у школі. Хоча, чесно кажучи, тут, скажем
так, направлення … освіти, воно не, не те, шоб як в нас в Україні напхати в голову по більше
всього, а навіщо це – неясно! Тут вчать вчитися. Дуже багато якихось творчих, творчих
завдань, творчих … якихось вправ, які … які розвивають в дітей бажання вчитися. Бажання
вчитися і розвивають якраз (.4), я не знаю як це сказати … допомагають дітям розвивати якраз
оце бажання вчитися. І технології, як вчити і вчитися.
І.: Дякую. Зараз ми будемо трошки про комунікацію в Швеції говорити. Які
особисті чи сімейні контакти ви підтримуєте в Швеції?
М.: Це як:?
І.: Можливо , у вас друзі є, члени сім'ї, не ті з ким ви приїхали, дружина і дитина,
ше в Швеції?
М.: Ну, ну, взагалі-то, ми сюди, так вийшло, шо … тут в Швеції і в моїй компанії, також,
працює мій старий друг, якого я знаю більше двадцяти років (сміється). І … ми, звичайно,
товаришуємо багато років ще з України. Ну, у нас просто взагалі, дуже багато українців, дуже
багато українців. Хоча ми, звичайно, спілкуємося … і зі шведами, і не тільки зі шведами, і з
фінами, до нас хлопчик в команді якраз приїхав. Ну, але це не є якась така … якісь близькі
стосунки, шо дружні якісь і там (.4). Я не можу сказати, шо це якось виглядає … як товариські
стосунки. Це просто добрі, рівні стосунки на роботі.
І.: А чи маєте ви друзів серед місцевих?
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М.: Ну, так. У нас є … як подруга нашої сім'ї. Це якраз та … жінка, яка, менеджер, яка
допомагала і допомагає, взагалі-то, дуже сильно, коли питаєш її і … вона завжди готова
допомогти, там вже як чимось (сміється). Це, мабуть, єдина така от наша подруга із місцевих.
І.: А як ви проводите час з подругою, або загалом, з місцевими, коли зустрічаєтесь
з ними?
М.: Ну, найчастіше, тут, взагалі, як час свій проводять, то йдуть кудись там, в якісь там,
або в картинг, або там в боулінг, шось таке от, такі місця. Там в паб ми ходимо, там … в тому
році от ми з нею їздили. Ну, я на сноуборді катаюсь. І ми з нею їздили там пару раз на, на
горку. Вона, також, їздить на сноуборді. У нас такі однакові (сміється) якісь інтереси, ми отак
от, так вийшло.
І.: Чи в вас залишилися родичів Україні, які потребують вашої опіки?
М.: Ну, прямої опіки – ні. Тому-шо, по-перше, в мене, в мене молодша сестра, живе в
Києві, і, в основному, вона опікується … нашими батьками. Звичайно, в мене є можливість
подзвонити. Тому, я достатньо часто дзвоню, і, як тримаю руку на пульсі.
І.: Ви дзвоните мобільним телефоном чи скайпом? Які засоби зв’язку
використовуєте?
М.: Я дзвоню і з роботи, тому-шо, в нас є можливість, компанія не забороняє. І …
бабуся, моя мама (сміється) … вона дзвонить і скайпом, звичайно (сміється). Скайпом, ми
звичайно користуємося на вихідних, в основному.
І.: А чи надсилаєте ви гроші чи якісь інші речі в Україну?
М.: Ну … моя сестра, вона знімає гроші, якшо треба. І, звичайно, я надсилаю, тому-шо,
в мене є дитина і я аліменти відсилаю, це звичайно. Я, також, оплачую брекети моєї дочки, й
оплачує медичний, і там якийсь … взагалі-то, які потрібні. Тому-шо, якшо я, наприклад, їй
пообіцяв там якісь брекети проплатити, то звичайно, я це роблю. Але ці всі, допомоги, мені
дуже допомагає моя молодша сестра, тому-шо, бо вона просто їх знімає, або, або вона частіше
знімає з паралельної картки.
І.: А чи ваша робота, це ваш основний, ваше основне джерело прибутку?
М.: Так.
І.: А на що витрачаються ваші кошти, які ви заробляєте?
М.: Достатньо багато … у нас іде на, іде на їжу. Тут достатньо дорога їжа. Вона дуже
… непоганої якості, але вона, все ж таки, в деяких моментах, вона так аж по ціні, як в Україні
зараз. Але … якість, все ж таки, більша. Ну, звичайно, ми купуємо там, я не знаю. Ну, будинок
він взагалі, трошки грошей треба кудись дівати. І гроші там … наприклад, посудомийна
машина треба було купити. Але, звичайно нам допомагає компанія. Компанія дуже … дуже
добре відноситься до своїх працівників. І я, взагалі-то, задоволений … допомогою компанії. І
хату, коли купували, компанія допомогла. І (кутір) – це така внутрішня кухня компанії. Якщо
тобі щось треба, ти можеш прийти і сказати: «Мені потрібна така й така-то допомога». Якшо
компанія може, а найчастіше вона може, або знаходить якісь … якісь такі шляхи, шоб
допомогти в будь-якому разі.
І.: А чи сплачуєте ви податки в Швеції?
М.: Звичайно.
І.: А медичне страхування у вас є?
М.: В Швеції є медичне страхування на рівні держави, яке називається (фосак грін
каса). Це як … соціальне страхування.
І.: Воно платне?
М.: Ні. Воно, воно гарантується державою і з моїх податків.
І.: Ага, тобто ви з міграційною карткою платите податки і отримуєте медичне
страхування державне?
М.: Так.
І.: Зрозуміло. А чи підтримуєте ви … Ви хотіли шось додати?
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М.: Я хотів додати, шо медичне страхування тут … воно … має деякі особливості…
Які: … людина сплачує за… за будь-яке лікування … в повному обсязі не більше двох тисяч
крон на рік. А після цього вмикається це соціальне страхування.
І.: Чи підтримуєте ви транскордонні контакти? Чи маєте друзів, знайомих в інших
країнах?
М.: Ну, да, звичайно.
І.: А в яких?
М.: Ну, в мене друг живе … в Лос-Анджелесі. У мене … звичайно, знайомі живуть в
Каліфорнії, Нюрнфорт біч. У мене друзі живуть в Нью-Йорку.
І.: Вони українці?
М.: Так. Так, є бувший колега, який живе в Нюрнфорт біч, ми з ним спілкуємося деколи.
Він – росіянин … але він – американець
І.: З громадянством?
М.: Так, він з громадянством. Він дуже давно поїхав і, наскільки я знаю, не їздить
останнім часом в Росію, в зв’язку з проблемами зі свободами в Росії там. І інші хлопці з ЛосАнджелеса, з Нью-Йорка – це мої однокласники.
І.: Ви, ви працювали за тим самим фахом в Україні?
М.: Так.
І.: А зараз, теперішніми умовами праці, зарплатою, чи ви задоволені? Чи вони
відповідають вашим очікуванням?
М.: Ну, в принципі, так. Я, коли сюди їхав, я спитав у мого племінника, як я вже казав,
на яку заробітну плату я можу тут претендувати, і озвучив деякі цифри моєму племіннику,
який був в курсі. Коли він мені сказав ці цифри, я вже на них якось розраховував. І тому, … в
матеріальному плані мої очікування абсолютно співпали з тим, що тут є. Тому-шо, я вже чітко
знав, шо буде… А в інших моментах… чесно кажучи, от те, шо я можу сказати, я, коли сюди
приїхав, я десь … може три тижні у мене була така конкретна ейфорія від того, шо в мене під
вікнами не волали алкаші. Тобто, (.4), я ходив і дивився на чисті вулиці. Я не міг зразу от-так
от просто … якось, я не знаю. В мене був культурний шок, коли я, наприклад, пішов у державні
якісь заклади, і там поспілкувався з чиновниками. Там, наприклад, мігрейшн вереті, коли я
пішов там на скате веркінг – це податкова інспекція. Я пішов там розмовляти з, з чиновниками,
для мене був просто культурний шок. Люди просто хотіли допомогти. Я мав достатньо
великий досвід роботи з нашою податковою і з нашим пенсійним фондом, тому-що, я був
СПД. І різниця була настільки, шо, шо це справді був культурний шок.
І.: А от, як ви вважаєте, наскільки ваші навички, кваліфікації є затребувані в
Швеції?
М.: … Ну, я отримую достатньо багато якихось офферів з рекрутингу, конкретно я.
Але, поки-що, я нічого міняти не буду.
І.: А чи є можливості кар’єрного росту на теперішній, в теперішній компанії?
М.: Звичайно є, але …, шо значить кар’єрний рост. Тут є два, два шляхи. Або ти йдеш
технічно ростеш, або ти ростеш адміністративно. Це, взагалі-то, вперше я ці кар’єрні драбини
побачив в Америці. Там, також, було чітко
І.: А ви працювали в Америці? Були в Америці?
М.: Так, я стажувався Америці, також, в комунікаційній компанії. Ну, скажем так,
чисто-чисто американські компанії, скажем так. І …, в будь-якому разі, людина, яка тут
працює …, якшо хочеш, ти ростеш в будь-якому разі. Ти можеш, звичайно, нічого не робити.
У великій компанії це достатньо бувають такі случаї, випадки, але вони найчастіше до, до
емігрантів не відносяться. Тому-шо (сміється), це треба просто зайти ввечері в офіс і побачити
хто працює ввечері. Там – десять наших, один –швед.
І.: А чим це можна пояснити?
М.: … Ну, по-перше, нам платять over-time. По-друге, українці, все ж таки, як на мене,
дуже сильно орієнтовані на роботу. Це, це, я не знаю. Мені здається, шо це й роботодавці
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розуміють дуже добре, тому-шо, наших люблять, і у, і у нас є скілзи, і ми ці скілзи не боїмося
давати. І, взагалі-то, і українці працюють, тим більше програмісти.
І.: А які контакти Ви підтримуєте в себе на роботі? Які у вас, яка атмосфера на
роботі з колегами?
М.: Ну, це дуже залежить від, від команди. Тому-шо, наприклад, от в нас в команді:
один хлопчик із Риги, один хлопчик з Харкова, я, один румун і один, нещодавно прийшов з
Фінляндії, з Хельсінкі.
І.: Міжнародна команда (сміється).
М.: Так! У нас міжнародна команда, а, наприклад, команда із, із Токіо, наприклад, там
два, два японці і всьо. Звичайно …, в такій міжнародній команді, нам достатньо легко
працюється. Але, наприклад, є інші команди, в них працюють більшість шведів. А є й ще
команди, в яких шведи-націоналісти. Тобто, вони працюють, наприклад, в роботі
використовують виключно (підвищення інтонації) шведську мову. Тільки на, тільки на
офіційних якихось мітінгах, вони використовують англійську. А між собою, в будь-якому разі,
використовують тільки шведську. І, і, взагалі-то, виживають там китайців, виживають … там
наших хлопців. Там, я знаю, там дівчинку-румунку, також, вижили. Ну, то таке. Воно, воно
дуже залежить від команди.
І.: А чи брали ви участь в профспілковому русі?
М.: Я вступив до, до профспілок. У нас, взагалі-то, два, два, здається, юніони. Ну, я
вступив в той, який найбільш активний в нашій компанії. Є тут, зараз у мене, наприклад, з
тими грошима, які я … вони якісь кожен місяць проплачую, між іншим, достатньо велика сума
якшо, якшо дивитись на, наприклад, на Україну. То не дві копійки, які ми комсомольські
внески колись платили… Це, наприклад, якшо в гривнях, то це десь приблизно чотириста
п’ятдесят – п’ятсот гривнів в місяць. Але, шо воно дає: дає будь-яку юридичну підтримку. І
якшо компанія, якшо, я захочу перейти в іншу компанію, я можу подзвонити у профсоюз і
сказати: «Допоможіть!». «Я там буду йти туди. Якшо я пройду, чи не могли б ви там … якісь
слова мені підказати чи щось таке, пролобіювати мої інтереси». Вони це зроблять … з
юридичної точки зору. Але є ще тут така система соціальна … вона називається «акас» - це,
це така каса взаємодопомоги, яка, яка починає діяти в тому разі, якшо людина, наприклад, …
іде з роботи з вини роботодавця, то «Акаса» починає виплачувати розмір заробітної плати на
протязі року… Але для того, щоб цей механізм запрацював спеціальної підтримки
запрацював, я маю бути один рік платити кожен якісь внески.
І.: Окремі від тих внесків?
М.: Так-так, окремі-окремі. Це два різних механізми, які відносяться до одного й того
ж профсоюзу. Приблизно розмір внесків виходить в два рази більший, якшо я буду платити в
цю «Акасу». Поки-що, я і ще до неї не підписувався.
І.: А чи користувалися ви послугами, які надає профсоюз, профспілка? Ті, що ви
назвали: юридична допомога
М.: Поки шо, у мене не було потреби.
І.: Чи зверталися ви у соціальні служби? Чи мали ви якийсь зв'язок з соціальними
службами? Про міграційну службу ви згадували. З медичними працівниками?
М.: З медичними працівниками тут дуже смішна в мене була. Я розбив плече, коли
їздив на сноуборді, і, я трошки знаюся на медицині. І … я себе там прощупав, зрозумів, що я
не зламав нічого, але забій такий нормальний був. Хлопці мене вмовили піти … до поліклініки.
І було дуже смішно, ми пішли … забій я отримав третього лютого, а двадцять шостого, десь
за три дні, ми пішли до лікаря. Точніше не до лікаря. Ми пішли до поліклініки. І там такий
механізм: ти приходиш, отримуєш талончика, потім ідеш до … до приймальні, скажемо так,
приймальня тебе вислуховує, і потім направляє до або до лікаря, або «nurse», до медсестри …
а медсестра вже тебе, якщо тебе направили до медсестри, вона вже далі робить якісь аналізи,
якісь … Але, в будь-якому разі, я, чесно кажучи, не пам’ятаю, чи платив я шось, але я
зареєструвався в цій клініці … І розповів, шо ж, які в мене проблеми. На шо мені дівчинка так
подивилась, каже: «То вам потрібен травматолог?». Я кажу: «Йес, мені потрібен травматолог»
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(сміється). Вона так подивилась в свій журнал, і каже: «Оо, у нас є травматолог на двадцять
перше березня» (сміється). Кажу: «Дякую, дівчино! Але мені двадцять першого березня, у
мене вже буде все здорове». Ну, я там посміявся, звичайно, трошки. А потім мені хлопці
пояснили, шо я зробив невірно. Це своєрідна така особливість. Мені треба було піти і цій
дівчинці зразу сказати, шо мені потрібна консультація «nursery», зразу, напряму, нічого не
пояснювати! А вже, коли там мені б зробили ренген зразу. Медсестра, вона побачила б, і зразу
б зробила ренген. І тоді вона б вже знайшла того лікаря, якого завгодно знайшла… Да, тобто,
я стратегічно й тактично неправильно себе повів.
І.: Ну, досвід маєте (сміється). Головне, шоб не пригодилося в майбутньому.
Максим, чи цікавитись ви політичним життям на локальному рівні, державному,
міжнародному?
М.: Так-так. І я, і моя дружина, ми цікавимося, дитина – ні… Я … активно, на тому
рівні, на якому можу збираю допомогу нашій армії. І, … я не знаю, може Соня казала, в мене
є контакти з волонтерськими, серед волонтерів. І все, шо ми збираємо, все, шо ми пакуємо, я
відправляю на волонтерську організацію нашу «Коловорот». Вони мають прямі контакти з
нашими, з нашими військовими, яким я пробую допомогти.
І.: Це ви збираєте спільно з дружиною? Чи ви ще знайшли людей, які
допомагають?
М.: Ну, я звичайно роблю якісь піар цій … цій діяльності. І, взагалі-то, ми спілкуємося
з «Культурною спілкою українців в Мальмо», і українці, які тут живуть допомагають,
звичайно. Потроху, хто як може. І студенти, в тому числі, які тут вчаться. І, взагалі-то, ми ж, я
не знаю, може казала Соня, шо ми ж тут ходили на демонстрації, коли ж це Майдан був.
Підтримували, і … в фейсбук це все є в мене (сміється). Ми ж, ми ж Соньою познайомились
на демонстрації! Да, вона, вона якраз отримувала дозвіл. І ми якраз демонстрацію робили в
Мальмо.
І.: Наскільки важливо жити закордоном?
М.: … Не зрозумів питання.
І.: Наскільки корисно і важливо, на вашу думку, жити закордоном?
М.: … Я не розумію питання «value». В чому «value» того, що жити чи не жити
закордоном? Для мене життя закордоном зараз – це шлях до якоїсь мети. Тобто, для мене – це
отримання якоїсь соціальної свободи, юридичної свободи для можливості переїздів. І я просто
не люблю будь-якого, я не знаю, може це історично якось склалося, я не люблю спілкування
із державними якимись структурами. Тобто, для мене, чим менше я з ними стикаюсь, тим я
себе краще почуваю. Тому, отримання, наприклад, європейського паспорту – це є отримання
для мене не якогось статусу, а і ще однієї … ступені свободи.
І.: Зрозуміло.
М.: Воно, воно зменшує мою залежність від, від кордонів, від всих цих … обмежень,
скажемо так.
І.: А де ви почуваєтесь вдома?
М.: (.4) Ну, мені, чесно кажучи, важко сказати. Я, коли я тут, я почуваю себе вдома там,
де моя сім'я. Але, коли я в Києві, я почуваю себе вдома, тому-шо, там пройшло, там тридцять
п’ять років мого життя … більше навіть. Коли я з дружиною в Одесі, звідки моя дружина, я
почуваю себе вдома в Одесі. Тому-шо, тому-шо там, де моя дружина, там, я, також, відчуваю
себе вдома… Це … для мене питання «вдома», взагалі-то, воно, воно якось стерлося. Томушо, я, я бачив Штати, я бачив …от-от, як я можу сказати від противного. Коли я був у Штатах,
я не відчував себе вдома.
І.: А чому?
М.: Ну, тому-шо я відчував якусь … чужородність ”environmental”. Тобто, такі, це дуже
важко пояснити. Просто, коли там … там знаходишся, то ти відчуваєш, шо ти, не відчуваєш
єдності з інвайроментом. Тут, в Старому світі, я відчуваю … якусь спорідненість. Це, це можна
сказати якусь енергетичну спорідненість.
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І.: На початку інтерв’ю ви згадували, шо живете в власному будинку з сім'єю. Чи
вас влаштовують умови вашого проживання? Чи ви хочете шось міняти?
М.: Ну, поки-шо, нас влаштовує. Але це мене. Мене влаштовує, тому-шо, я, проживши
більшу частину життя … в Києві, у великому місті, зараз я розумію, шо … от ми зараз живемо
в невеликому містечку, і ми жили в Люнді. І я відчуваю свої переваги. Дружині, поки-шо, вона
вчиться, вона не їздить в офіс, на роботу. Їй, вона більш міська, і їй, можна сказати, важко. А
малій, також, важко. Тому-шо у неї, у неї, коли не було подруг, і … та їй взагалі важко: і
нервові якісь проблеми в нас були. І зараз, взагалі, вони також є, але мені здається шо, зараз
вони менші стали, тому-шо з’явилося дві подружки. І вона ходить … до подруг. Там вони
проводять час разом, тому вже легше. Але, але, ж я кажу, поки-шо, в якому стані ми зараз
знаходимося, нас, нас влаштовує.
І.: А що думають ваші друзі і сім'я про ваше перебування в Швеції?
М.: Ну, сім'я моя… Мені моя …моя родичка, вона, взагалі-то, вона достатньо так
віддалена родичка, але, але ми близькі просто по якихось таких життєвих моментах. Вона
сказала, каже: «Шо дуже добре, шо ти поїхав у дванадцятому році. Тому-шо, тому-шо, я тебе,
каже, боюсь, боюсь, шо ти міг бути в Сотні». І я розумію, шо … може б таке було, таке могло
б бути. Тому шо, я приймав участь у першому Майдані, і, і якби я був в Україні, я був би там
звичайно! Якби я вижив тоді, я зараз би, думаю, я був би в якомусь батальйоні.
І.: Ви говорили, шо ви повертались в Україну, ви не завершили?
М.: Просто я хотів сказати, шо, просто так вийшло, шо… одну із, я, я уже казав, шо
одною із причин мого виїзду був в тому, шо я не бачив шляхів боротьби.
І.: Ви казали, шо ви виїхали в дванадцятому році, але ви повертались в Україну,
приїздили в Україну?
М.: Щоб побачитись з моїми рідними.
І.: Чи відчували ви себе якимось інакшим, коли повертались в Україну,
приїздили?
М.: Так.
І.: Можете пояснити.
М.: … Ну, я бачив, коли я приїздив, ми з малою, я, все ж таки, себе… відчував, як люди
на мене трошки по-іншому дивились… мої друзі, мої друзі. Ну, я багато дуже спілкуюся (.4),
і люди дивились на мене, і … я відчував просто, і вони казали просто; і мій тренер, і мій
товариш, по сноуборду, і хлопці в клубі … і хлопці в (санйонг) клубі, вони казали: «Шо ти
виглядаєш, ти виглядаєш не так, як люди тут»… Я тоді спитав, кажу: «А чому? Поясни мені».
А Вовка мені сказав, каже: «Ти йдеш, і в тебе в очах не має», він сказав, трошки… Його цитата
була: «У тебе нема зайобу в очах». Оце його відповідь була… І, тобто, я зрозумів, у мене була,
в мене було більше спокою. Це я так зрозумів. Може воно, я не можу сказати, шо я відчуваю
себе по-іншому, десь у душі, я там не знаю. Але я можу якось припустити, шо у мене, може,
інше якесь, я не знаю, може, вираз очей інший. Може в чомусь він схожий на те, шо я все …
я, мабуть, все ж таки, виглядаю, коли приїжджаю до Києва, я, все ж таки, мабуть, виглядаю,
як гість. Тому-шо, тому-шо в мене є дата, коли я поїду… І те, мабуть, накладає … якісь, я не
знаю, риси на поведінку.
І.: Дякую. Якшо б перед вами був вибір жити в одній країні постійно чи бути
мобільним, шо б ви обрали?
М.: Бути мобільним.
І.: Чому?
М.: Ну, тому-шо, це моя сутність.
І.: А, от, якшо зараз порівняти Україну і Швецію, шо є кращим, шо є гіршим в
них?
М.: Розумієте, … це не можна порівнювати. Це, як порівняти моркву і яблуко. Це
абсолютно різне… Але і без того, і без того жити не можна… Абсолютно різна форма,
абсолютно різний рівень спілкування. От, як мені пояснював мені мій шеф, у нас дуже добрі
стосунки; ми разом там їздимо на рибалку, там … багато чого; і я йому сказав: «Седрік, поясни
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мені, я не розумію… я якось пробував там. Ну, ми вітаємося там, наприклад, з нашими
сусідами. Ми вітаємося, але, але це не більше того»… Для мене це трошки дивно. І це велика
різниця з Україною… Я, наприклад, зараз спілкуюся, час від часу, з своїм бувшим сусідом,
який зараз живе Колорадо Спрінгс в Штатах.
І.: А сусідом в Україні?
М.: Та-та. Це був, вони жили на п’ятому поверсі, ми – на третьому поверсі в одному й
тому ж під’їзді. Зараз ми спілкуємося, навіть зараз. І, і з його дітьми, також. Ну, дочка його,
також, живе в Колорадо Спрінгс, а інша живе в Ізраїлі. Ми прекрасно спілкуємося… А тут для
мене дуже важко. Я тоді спитав начальника, кажу: «От, поясни мені, що це я». Тому-що, так
вийшло, шо Седрік, він тут виріс, і його частина сім'ї живе до сих пір і ще в Хьорбі. Тобто, це
його …, це його місце. Він його розуміє і відчуває. А він каже: «Макс, розумієш», каже, – «це
не є якась особливість там Хьорбі, чи Хьора, чи Люнда, чи Мальмо. Це особливість шведів.
От, ти», – каже, – «коли будеш робити якесь барбекю обов’язково постав, постав пиво… на
такий стіл. І якшо будеш зустрічатися очима з кимось із сусідів, ти кивни, і покажи на пиво».
Каже, оті хто прийдуть, там зайдуть до тебе, і скажуть: «Хей», – там, ти скажеш: «Хелп
йоселф». І вони розділять з тобою пиво, то буде вже дуже велика довіра до тебе. Це так званий
пивний рівень (сміється). Тобто, для нас це якось… Для мене, наприклад, було, було дуже
цінним, я коли приїхали, переїхали сюди, ми знайшли у, у скринці поштовій маленьку
листівочку без підпису, взагалі-то, підпис був «Ваші сусіди». Але там листівочка була просто
… «Велкам ту Хьорбі. Ту авер ню нейборс. Хоуп, шо вам буде тут добре. І буде щастя, і ви тут
будете щасливі і будете жити тут». І це було надзвичайно приємно… Але ми … а ми до сих
пір, не знаєм хто то був.
І.: Максим, а чи ви щось змінили у сфері ставлення до іноземців, таких як ви, в
Швеції?
М.: Ну, я не бачу якись … якись особливостей. Тут особливо змінювати нічого. Просто
тут людина, яка приїздить, вона має, має якось в собі змінити своє сприйняття. І, мені здається,
шо це має бути… ой, як то сказати. Людина має собі відповісти на просте питання: «Чи хочеш
ти бути частиною цього суспільства?». І якщо ти кажеш «так», ти маєш там, хоч якісь
мінімальні, якісь зусилля робити, шоб, наприклад, вивчити мову. Бо я вважаю, шо якшо ти
поважаєш суспільство, в якому живеш, ти маєш знати мову цього суспільства. І це не питання
комунікації, я зараз абсолютно нормально комунікую практично з будь-яким, може з дітьми
ще не можу, тому-шо, вони шведську знають тільки. Але вони знають шведську дитячу, як
нам пояснили (сміється). Тобто, це трошки інша мова…, на дитячому рівні… Тобто, вони ще
не знають англійської. Але це «сам піс оф респект ту зе сисаєті». Тобто, просто треба робити
якісь, якісь зусилля для того, для того, шоб бути частиною.
І.: А чи національна орієнтація, національна ідентичність якось впливає чи
впливала на повсякденне життя?
М.: Ні, ні, взагалі.
І.: А чи стикались ви з проблемами якимись в Швеції?
М.: … Я навіть… Єдині проблеми, які тут можуть бути. Ну, от, я, наприклад, розумію,
що вони можуть бути – це незнання якихось особливостей суспільства.
І.: А, от, ми говорили про мову, ви пробували шведську мову вчити, шо, взагалі,
як повага до суспільства, треба знати місцеву мову. А чи рідну мову ви використовуєте?
Як часто і де?
М.: Ну, ми між собою розмовляємо.
І.: Вдома?
М.: На роботі.
І.: На роботі? Рідною українською або російською?
М.: Так. Ми розмовляємо між собою. У нас є хлопці із Прибалтики, із Таллінна є
хлопчик, з Риги, багато хлопців, просто, багато. І з ними ми розмовляємо російською мовою.
Але у нас є хлопці з України, ми абсолютно вільно переходимо на українську, потім на
російську, це виглядає як “bilingual” називається. І більше того, хлопчик, наприклад, у нас, мій
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колега є в команді із, з Риги чи біля Риги, скажемо так. Але у нього … дідуся, дідусь і бабуся
з України, десь з України. Але він все життя прожив у Прибалтиці. Так він, наприклад,
намагається українською мовою зі мною розмовляти. Він спілкується так потрошкупотрошку, він більше розуміє, але йому важко говорити. Але деякі моменти він так
наполегливо повторює. От, він дуже … дуже цікавий момент. Ну, він трошки молодший за
мене, але ненабагато, і він … дуже цінує, він, для мене, взагалі-то, дуже цінний момент такий:
він достатньо розуміє українську мову, шоб розуміти на доброму рівні Леся
Подеревлянського, якого я, наприклад, дуже люблю. Ну, то шо я якось сприймаю його трохи
по-іншому, ніж багато людей. Просто, тому-шо, я, я якось спілкувався із митцями, і … і був
комсомольцем і піонером, жовтенятком. І, все ж таки, дуже добре пам’ятаю совочок. І,
звичайно, сприймаю трохи по-іншому. А … а, взагалі-то для, зглянувшись на те, шо зараз, те,
шо зараз ми маємо у стосунках із Російською Федерацією, з Москвою, то … то, звичайно,
сприйняття багатьох, багатьох постулатів, скажемо так уже, Леся Подеревлянського, воно
просто грає новими фарбами.
І.: Як ви проводите вільний час в Швеції?
М.: Ну, у нас тут машина є наша, на яку, на якій ми приїхали з України. Ми їздимо по
різних місцях. Але, в основному, по Півдні Швеції. Ну, дуже полюбляємо там плавати під
водою. Там, наприклад, я тут плавав і в холодній воді, і не в дуже холодній (сміється). І воно,
воно якось дуже цікаво. І тут, тут дуже красиво. Є, звичайно, деякі у мене, як … це називається,
претензії, те, шо, швидше, якісь такі … я не знаю, як сказати, неудобства, скажем так. Вони
…, шо це за неудобства: тут все дуже заорганізовано. І, наприклад, у нас машинапозашляховик… І, як я вже сказав, для мене важлива свобода. Ми цю машину купили, томушо в Україні, і це важливо, можна сісти і їхати куди завгодно, не туди дорога лежить, а туди
куди хочеш. А тут, це дуже важко зробити. Тому-шо, ти не можеш просто взяти і поїхати в ліс.
Тому-шо, там на будь-якій, навіть мінімальній дорозі, тебе, тут скрізь знак «Не їхати туди»…,
там кірпіч висить. І оцей момент, доставляє мені невеличку, такий, я навіть не знаю, як це
сказати, uncomfortability, шось таке. Тобто, цей момент, він, мабуть, мені конкретно, доставляє
найбільшу таку…, я вже сказав.
І.: Чи можете ви купити все в місцевих магазинах, що вам потрібно?
М.: Так.
І.: А яка роль релігійних практик і традицій в щоденному житті?
М.: Ну, мені, чесно кажучи, трошки важкувато це пояснити. Тому-шо, як … це,
швидше, важко зрозуміти. Тому-шо, я буддист, моя дружина – християнка…, і Даша, також,
християнка. Тобто, … але ми це не, в будь-якому разі, не афішуємо. Бо тут, наприклад, якшо
ти пишеш, шо ти, наприклад, християнин, то ти маєш платити податок.
І.: А де пишеш?
М.: В будь-якій аплікейшині. Тут є такі соціальні … як це … соціальні служби, які тебе
питають. Якшо ти кажеш, шо ти частина релігійної комюніті, то ти, звичайно, маєш трошечки
відстебнути грошей.
І.: А це в загальний фонд чи в свою комюніті?
М.: Ну, чесно кажучи, я не знаю куди це все йде. Чи це регіональні якісь … питання,
чи це якийсь національний … фонд. Я не знаю, чесно кажучи. Воно, воно переводиться як «на
розвиток релігії» чи «на підтримку релігії» якось так.
І.: Які у вас міграційні плани? Чи вони є?
М.: Ну, я вже казав, шо наші міграційні плани, вони, взагалі, залежать від дітей.
І.: Можливо, короткотермінові?
М.: Ну, поки-шо, поки-шо, поки є робота, поки є багато місць, які ми тут іще не знаємо,
то поки будемо, будемо тут.
І.: А як ви уявляєте своє життя через десять років?
М.: Ну, чесно кажучи, мені, ну, ми їздимо в основному, коли їздимо є можливість,
їздимо відпочивати в Грецію. І там я почув дуже цікаву історію, яка мене дуже зацікавила.
Вона дуже коротка, я можу розповісти. Там нам розповіли історію про грецького дядьку, який
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поїхав до Швеції, десять років попрацював, заробив пенсію розміром вісімсот євро. А потім
повернувся до Греції, в якій, в якій пенсія не обкладається ніякими податками, і живе собі
задоволений в Греції з пенсією вісімост євро (сміється). Тобто, дуже-дуже, скажемо так, цікава
схема. Тому, якось і я, і дружина, ми дуже полюбляємо море. І чесно кажучи, якби була така
можливість, я б, наприклад, там переїхав там. Тут продав, туди б поїхав. І хай мені платять,
виплачують мою пенсію.
І.: Туди в Грецію чи туди в Одесу?
М.: Я думаю, що все ж таки, в Грецію. Тому-шо, боротися із Одесою я не хочу. Томушо, я розумію, шо там просто мовчати зараз, я вже не зможу… А, оскільки, я все ж таки,
достатньо радикальна людина, то це може прийняти дуже незрозумілі моменти для оточуючих
людей. Так, шо краще, я буду трошки подалі від тих людей, з якими у мене може бути гострі
моменти. Ну, це, також, може якось відповідати моїм, це не релігійні, це світоглядні швидше
цінності. Я – буддист, я ж казав.
І.: Максим, в мене закінчились питання. Я хочу подякувати за час, який був
виділений після роботи. Дяже дякую!
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Інтерв'юер (далі І.): Доброго вечора. Мене звати Ганна Заремба-Косович. Сьогодні
двадцять шосте березня дві тисячі п’ятнадцятого року. Ми у Львові, і я розмовляю з
Михайлом на тему транснаціональних міграцій. Михайло, яка ваша національність?
М.: Українець.
І.: Теперішній сімейний стан?
М.: Одружений.
І.: Чи маєш ти дітей?
М.: Маю 1-ну дитину.
І.: Вік дитини?
М.: Вік?
І.: Так.
М.: Один рік.
І.: Теперішні умови проживання?
М.: В даний момент проживаємо з батьками, оскільки готуємося до швидкого від’їзду
в Європу.
І.: А куда саме, можна уточнити?
М.: Плануємо переїжджати на постійне місце проживання Польщу.
І.: Твоя рідна мова?
М.: Українська.
І.: Які мови ти ще знаєш, рівень їхнього володіння?
М.: Російську знаю приблизно як... як носій мови, англійську – на середньому рівні,
польську – на середньому рівні. Розумію но... Ну мінімальний рівень італійської ще і
французької.
І.: Твій професійний статус?
М.: Професійний статус, тобто де... Ну чим я займаюсь?
І.: Так.
М.: Системний адміністратор, займаюсь обслуговуванням різних організацій, серверів,
машин, кінцевих комп’ютерів. От приблизно так.
І.: Яка твоя освіта? Який найвищий рівень освіти ти отримав?
М.: Бакалаврат, Львівська Політехніка.
І.: Ти згадував шо ти одружений і в тебе є дитина. Чи можеш ти детальніше
розказати про склад своєї сім'ї? Стать, вік, хто вони для тебе, освіта їхня, професія й
національність? Якщо ти все не запам’ятав, я в процесі буду повторювати тe, шо саме
мене цікавить по кожному члену сім'ї.
М.: Ну сім’я, у нас – усі українці. Мої батьки – українці, батьки моєї дружини і дружина
– теж українці. От... Батькам трошки більше за 50, в них обох вища освіта, от. В дружини теж
вища освіта, але навідміну від мене, вона магістратуру закінчила. Її батьки: в батька вища
освіта, а в мами професійна середня, як там правильно?...
І.: А професія? Професія членів сім'ї?
М.: Тато мій і тато дружини, вони бізнесмени, займаються бізнесом. От.. Моя мама,
вона займається медициною, а мама дружини, вона в даний момент, можна сказати, що вже
перейшла на пенсію, вона займається вихованням мого сина.
І: І ше уточни, будь ласка, вік дружини.
М.: Дружина, вона дев’яносто першого року.
І.: Зрозуміло. Мовою чи мовам, якою чи якими ви спілкуєтесь вдома?
М.: Вдома ми спікуємось українською. Якшо є необхідність, щоб батьки нас не
розуміли, то ми з дружиною можем говорити англійською, або дружина вона краще за мене
знає французьку, вона мене вчила, то вже в таких... Коли вона шось дуже хоче щось хоче
сказати, щоб гарантовано ніхто не зрозумів, крім мене, то вона вже говорить на французькій.
І.: І якраз до цього... Знання інших мов членів сім'ї, рівень, які мови знають і
рівень їхнього володіння членами сім'ї?
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М.: Ну, що мої батьки, що батьки моєї дружини, вони, в принципі, можуть говорити
російською і читати, оскільки вони виросли ще за часів Союзу, але знання їхньої російської
мови... нижче середнього. В них не було потреби, вони того не вчили...
І.: А дружина? Так, як було сказано про англійську і французьку...
М.: Дружина бігло говорить по-польськи, от... Дружина добре говорить, вона має С-1
по англійській, С-1 – по французькій, от і... Трошки підтягує іспанську.
І.: Зрозуміло. Ти сказав, шо ви плануєте найближчим часом з сім'єю переїжджати
в Польщу?
М.: Так.
І.: Чи це твоя перша поїздка закордон, переїзд в плані проживання, а не
відвідування в туристичному чи якомусь іншому плані?
М.: Ну в плані проживання... що значить проживання? Місяць по роботі ми жили в
Болгарії з дружиною, ще до народження дитини. В мене була робота, вона зі мною поїхала за
компанію. Крім того, більше трьох місяців я жив в Польщі, теж займався там навчанням, от, і
пошуком, в принципі, себе. Дивився і думав, чим я буду дальше займатися, і шо буду дальше
робити. В принципі, закордоном був, але не знаю, як на мене, в Україні зараз немає якоїсь
перспективи, нема якогось світлого, доброго і гарного, і нема бажання тут залишатись. Томущо, скажем, десь років два тому, я досить непогано заробляв, я не переживав ні за шо. Там
планувалася вже родина, вже було своє житло, був автомобіль і було все добре, а зараз... Зараз
страшно.
І.: А можеш уточнити час, коли ти в Болгарії місяць проживав з дружиною, і в
Польщі – три місяці?
М.: Ну в Болгарії ми були... Зараз приблизно скажу... Десь 3 літа тему. Тобто, якшо це
сьогоднішнє, минулорічне, тобто позаминулого року, вліті, ми були в Болгарії. А в Польщі я
був цеї зими.
І.: Цілу зиму, так три місяці?
М.: Ну два місяці зими і один місяць осені...Ой, той весни, вибачте.
І.: Ясно... Чи є в тебе родинні зв’язки з Польщею після повернення в Україну?
М.: Що мається на увазі під родинними зв’язками?
І.: Будь-які родичі.
М.: Чи в мене є в Польщі родина?
І.: Та-та.
М.: Родина в Польщі у нас є, але родина така, що... Що вона є, що її немає. Вони з нами
не дуже хочуть спілкуватися, от. Чому так відбулось, я не знаю. Ми до них досить часто їздили,
коли я був молодший, а останнім часом вони щось так... Дуже відсторонились, і не дуже
бажають особливо з нами мати якісь контакти.
І.: А там, де ти перебував в Польщі тих три місяці, і де живуть твої родичі - це різні
місця?
М.: Так, це абсолютно різні місця, практично дві різні частини країни, майже
протилежні.
І.: Чи повернення з Польщі планувалося від початку, від початку як частина
міграційного процесу?
М.: Повернення не планувалося, планувалося взагалі залишатися в Польщі, і вже не
повертатися, але ситуація склалася таким чином, що прийшлось повернутися. Але всьо, що не
є – всьо до кращого. Це дало поштовх просто для більш впевненої і кращої міграції. Тобто, ту,
що я планував і бачив, коли я їхав, воно не відбулось, не збулось, і мабуть, що це на краще.
Тому-що, той варіянт, який зараз є, він більш світлий і більш правильний з точки зору
законодавства Європейського Союзу, і дасть можливість мені там жити і працювати вже на
рівні з іншими.
І.: А хто перший висловив ідею повернення в Україну?
М.: Ідею? Ідею висловив мій паспорт. Він сказав, що в мене вже дуже мало днів, і шо
можливості зачіпитися в мене вже дальше нема.
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І.: Тобто, це основна причина, власне закінчення в паспорту візи? А чи були ви
раді, що ви повернулися, чи ви хотіли залишитись, чи ти хотів залишитись?
М.: З одної сторони, радий, тому-що, я досить довгий час не бачився з дружиною, я не
бачив свого сина, от. А з другого боку, ситуація, яка зараз є, що там кожного тижня бігають
там якісь, не хочу їх обзивати, назвем їх “людьми”, і намагаються мене спакувати, запхати
мені в руки автомат і відправити на пушечне мясо. Ну, це не моє, і я не вмію то робити, я не
маю бажання.
І.: А чи була досягнута твоя основна мета за час перебування, за тих три місяці?
М.: Ну основна мета, як така, була досягнута. Тому-що, основною метою було знайти,
як зачіпитись там, знайти можливість там залишатись, і залишатися законно, працювати і
жити... Жити і працювати не короткий час там, чи три місяці чи рік, а жити й працювати
постійно, от. Ця от мета, основна ціль поїздки, була отримати от саме отаку можливість. Така
от можливість, якраз зараз є. І над тим, щоб вона зараз була повністю втілена, я зараз і працюю.
І.: А чи була досягнута мета для вашої сім'ї? Чи така сама мета була в твоєї сім'ї?
М.: Ну, всі рішення ми приймаємо з дружиною спільно, оскільки ми сім’я. І тут, навіть,
основним ідеологом в даній справі виступає моя дружина. Тобто, вона каже: «В тебе робота,
так, з якою тобі, в принципі, без різниці, де працювати. Ти можеш працювати, як в Україні,
так в Польщі, і в Канаді. Головне тобі отримати можливість робити то легально». Тому, якби
порозуміння на ту тему у нас було.
І.: Чи ти зустрічав інших мігрантів в Польщі?
М.: Ой, в Кракові дуже багато українців насправді. Хтів би сказати, що от найчастіше
українців можна зустріти навіть у вихідні. Є такий район Казіміж там, такий район богеми,
там дешеві маленькі пабики, їх там дуже багато, і там зазвичай відпочиває молодь, от. Таке
враження було, що я був в центрі Львова: старенькі, вузенькі вулички, багато дрібних пабиків,
дуже багато української мови, настільки багато, що польської значно менше.
І.: От, якшо була можливість тобі спілкуватися з мігрантами, в тому числі
українськими мігрантами, якою є їхня загальна міграційна стратегія? Повернутися
додому наприклад, вчитися далі в Польщі, поїхати в ще якусь іншу країну?
М.: З моїх знайомих, з моїх друзів ніхто повертатися в Україну для проживання і праці
навіть не думає, от. Всі стараються залишитися в Європі, а там вже в кого, як виходить. В кого
виходить залишитись в Польщі, а декому усміхається більше вдача, в них є можливість виїхати
до Німеччини чи Англії, от, їм пощастило ще більше.
І.: А чи якимось чином їхні дії, їхні підказки вплинули, їхня свідомість вплинули
на твоє рішення, на твою міграційну стратегію?
М.: Нє, ну стратегія це одне... Мігрувати ми вирішили з дружиною спільно, вона якби
була ініціатором того. І в один момент вона сказала таку от річ: «Шо ти бачиш, шо тут ми
майбутнього не маємо. Ти працюєш, ти працюєш щоразу більше, а заробляєш щоразу менше.
От, наша держава нас акуратно обкрадає. Вони міняють курс так, як їм вигідно до долара от. І
в нас не як в цивілізованих країнах, як в Польщі, що всі ціни прив’язані до національної
валюти, якби долар не гуляв, хліб коштує однаково. От, а в нас все в доларі, це в доларах. Ми
живем в доларах, таке враження, що ми якійсь американський штат, який просто не знаю, не
в тій частині глобуса з’явився, от». Тому, тут жити і при цьому бардаку, який в нас
відбувається, коли їдеш на автомобілі, тебе зупиняє працівник державної автомобільної
служби і починає розказувати якісь небувалі речі, там про якісь незрозумілі правопорушення
і так дальше, а потім в кінцевому результаті каже, коли вже нічого не може доказати, він каже:
«Дай хоть двісті гривень...». Ну це... Це просто, це ні в які ворота, це, це дальше нема куда. В
Європі, коли зупиняє поліція то, був випадок, коли ми їхали в Кракові з товаришом, в
автомобілі, в 3-тій ночі ми поверталися додому, нас зупинила поліція. Він не питався в нас
документів, він не казав, що ми проїхали під знак, він спитався чи в нас все в порядку, вот, і
чи ми можемо спокійно добратися додому, це рівень... Це просто рівень, хоча він реально
бачив, що ми проїхали через такий невеликий провулок, по якому їздити не можна, але він за
то нам нічого не сказав, спитався, чи в нас в порядку, все. Тому, тому жити тут я не хочу.
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І.: Власне повертаючись ще до питання про друзів мігрантів, знайомих, якою була
їхня реакція на твоє рішення повернутись?
М.: Вони дружно переживали чи буде все в порядку.
І.: А чи знаєш ти про міграційну політику в Україні?
М.: Чесно, не вивчав то питання.
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Додаток Д
Зведені транскрипти інтерв’ю із респондентами без досвіду трудової
міграції

Maryana_30_f
І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 26 червня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з Мар’яною. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте в
теперішній ситуації?
М: Добре.
І: Детальніше.
М: Шо ви маєте на увазі, в ситуації політичній?
І: Давайте почнемо з політичної ситуації, ситуації в державі, і я так розумію, про
себе ще також розкажете.
М: Добре. В політичній ситуації я почуваюся нестабільно, бо, напевно, кожна людина
не знає, шо буде в завтрашній день. А про себе скажу, шо в мому житті все нормально,
почуваюся добре. Помаленьку в мене йде до кар’єрного росту, досягаю своєї мети, яку я собі
поставила.
І: А яка ваша мета?
М: Моя мета – чогось досягти в житті.
І: Чого?
М: Якоїсь цілі. А так, як я працюю продавцем, то перша ціль – то стати старшим
продавцем, а потім вже – менеджер по продажам.
І: Дякую. Скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити
людина?
М: За життєвими принципами? Людина має, я не знаю, шо казати, виключи я подумаю.
І: То тільки для мене.
М: Я би підготувалася.
І: Не готуються до такого.
М: Готуються.
І: На чому має базуватися людина в своєму житті?
М: Шоб добре прожити життя.
І: Що вкладається в оце «шоб добре прожити життя», обґрунтуйте?
М: Я маю щось залишити по собі, якийсь слід, більше якихось хороших справ зробити,
діл, шо ше такого. Не мати ворогів.
І: Може ше шось?
М: Зараз, думаю. Чимось бути корисним для суспільства.
І: А чим? Чи це індивідуальне?
М: Чим-небудь, то залежить від людини, чим вона займається. Ти, наприклад, лікар –
бути хорошим лікарем, вчитель – бути хорошим вчителем і так далі.
І: Можливо ще є якісь думки щодо життєвих принципів? Ви назвали: добре
прожити життя, залишити по собі якийсь слід через хороші справи, не мати ворогів, бути
корисним для суспільства, відповідно до того, чим ти займаєшся. Ще є якісь думки?
М: Дай подумаю. Розвиватися, людина повинна розвиватися.
І: Дивіться, значить ще раз повторюю, за якими життєвими принципами має жити
людина: добре прожити життя, залишити по собі слід через хороші справи, не мати
ворогів, бути корисним для суспільства і саморозвиток. Тоді, в мене наступне питання.
За якими життєвими принципами живете ви?
М: За тими всіма принципами. Кожного так потрошки.
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І: А чому потрошки?
М: Бо повністю не може бути, кожного – повністю.
І: А чому? Які перепони виникають, від чого залежить, шо неповністю
втілюються ці принципи, які ви назвали?
М: Не знаю, може від мене залежить, напевно, в першу чергу, шо неповністю.
І: Що є цінним для людей, які навколо вас?
М: Наприклад, на роботі цінним є зарплата. Вдома – сімейні всякі цінності, шоб була
хороша обстановка вдома, любов, турбота, взаєморозуміння. Це все ніби.
І: Дивіться, значить, тобто по суті, ви назвали, шо на роботі – зарплата, а вдома –
сім’я, любов, турбота, взаєморозуміння. Чи ці цінності можуть поєднуватися в людині?
М: Та.
І: Тобто загалом, люди, які навколо вас, для них цінне щось матеріальне. Ви про
зарплату сказали, сім’я, любов, турбота, взаєморозуміння. Що є цінним для вас?
М: Для мене, в принципі, все цінне з того всього, шо я сказала.
І: Можливо ще щось?
М: Нє, більше нічого.
І: Пригадайте приклад несправедливого випадку.
М: Шо саме?
І: Що пригадаєте, то ваш приклад.
М: Несправедливий випадок, шо зі мною стався?
І: До прикладу, та.
М: Не знаю, такого ніби нічого не пригадую. Хіба, може, як вчилася, то несправедливі
оцінки ставили, там в школі чи в університеті. Отак.
І: Несправедливі оцінки ставили, тобто, ви заслуговували на іншу оцінку?
М: Та.
І: Тепер, в мене питання, що для вас є соціальна несправедливість, які асоціації
виникають зразу?
М: Виникає, в першу чергу, це якась, ця людина стає для мене якоюсь такою, та, що
несправедливо поступає, тоді, коли я була ше, наприклад, в школі, злою якоюсь такою, підлою.
Зараз, по-іншому, просто в такі ситуації зараз не попадала.
І: Як ви думаєте, от ви зараз кажете, шо ви не попадаєте в несправедливі ситуації,
і тут ви згадували про характеристики людини, яка діяла щодо вас несправедливо, шо
вона зла, підла, то відповідно, ви зустрічаєте зараз на своєму шляху незлих і непідлих?
М: Нє, різні люди є, але таких не зустрічаю зараз. Я просто з такими підлими людьми
не маю нічого спільного.
І: Можливо, в вас ще з’явились якісь думки щодо соціальної несправедливості,
асоціації?
М: Можливо, то якась вигода ше може бути з того. Ну ніби все.
І: Тоді підем від протилежного. Згадайте, будь ласка, приклад справедливого
випадку.
М: Справедливий випадок, наприклад, це, коли мені дали премію на роботі.
І: А детальніше, за шо дали?
М: За мою роботу, мою працю. Думаю, я зрозуміла, шо я на то заслуговую, і так, збоку,
побачило начальство, думаю це справедливо.
І: Тоді, скажуть, будь ласка, що для вас соціальна справедливість?
М: Справедливість – це справедливість. Це об’єктивна оцінка діяльності людини чи
чого-небудь, правильна, об’єктивна, неперебільшена, непеременшина. Правильне, там,
реагування на якісь дії.
І: Дивіться, ви зазначили: «об’єктивна правильна оцінка людини, правильне
реагування на дії». Звідки береться оця правильність оцінки, шо є правильним, звідки
ми беремо оцю оцінку, шо це є правильним а це неправильним?
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М: Бо зараз в суспільстві є, наприклад, такі норми, чогось правильного, чогось
неправильного, звідси і береться, з життя, з суспільства береться. Я так думаю.
І: Так, справедливість, для вас, це об’єктивна оцінка, правильна оцінка і
правильне реагування на дії. Може ще щось?
М: Мені нічо на думку не приходить.
І: Так, дивіться, ви розписали свій сьогоднішній день. Нагадали. Чи був сьогодні
якийсь справедливий чи несправедливий випадок?
М: Несправедливий був.
І: Розкажіть.
М: В одному магазині я купила м'ясо дорожче, ніж на базарі.
І: В чому полягає несправедливість?
М: В націнці.
І: Як можна досягти соціальної справедливості?
М: Шо ви маєте на увазі, шоб я, наприклад, була справедлива, чи, шоб до мене були
справедливі?
І: А різні тоді будуть засоби досягнення?
М: Напевно та.
І: Ну давайте, тоді почнемо з того, шоб ви були справедливі, шо треба робити?
М: Напевно треба, шоб до мене були справедливі, в першу чергу.
І: А шоб вони були до вас справедливі, шо вони мають робити?
М: Шоб вони були справедливі.
І: Добре. Ми замкнули коло. Всі мають бути справедливі. Як вони мають всі стати
справедливі?
М: Це залежить від людини. Кожна людина має мати в собі якусь таку в собі, як то
сказати, наприклад, совість, бути справедливим, якось отак.
І: Тобто починати з себе.
М: Та.
І: Можливо ще щось в досягненні соціальної справедливості? Чи є в вас щось
додати до теми інтерв’ю: цінності, принципи життєві, соціальна справедливість,
соціальна несправедливість?
М: В нас складний час, треба завжди залишатися людиною. Не думати про якісь там
надреальні цінності, матеріальні, бо це, все-таки, псує людину, і вона стає несправедливою,
втрачаються її цінності. І все ніби.
І: Ви зазначили, що сьогодні важливо залишатися людиною, що ви вкладаєте в
розуміння бути людиною, які характеристики мають бути?
М: Треба бути доброю, чутливою, співчутливою точніше, вміти любити, прощати. В
ніякому разі не бути хитрою, підлою, бо це вже не людина, я так вважаю, що це вже ознаки
тварини, такі риси тварини: хитрість, підлість.
І: Ще хочете щось додати можливо?
М: Нє.
І: Дякую за інтерв’ю.
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Maksym_35_m
І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 6 липня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з Максимом. Максим, скажи, будь ласка, як ти себе е відчуваєш в
теперішній ситуації?
М: (…0:28) жарко.
І: Більш-менш, тобто?
М: Можна жити.
І: Які вам умови потрібно, щоб можна було жити?
М: Умови? Робота була і зарплата влаштовувала, і трошки дешевші ціни…
І: Прошу?
М: Ціни трошки понизити. Але то вже не мені вирішувати. Шо ну….
І: Максим, як ти вважаєш, за якими життєвими принципами має жити людина?
М: Широке питання, широке.
І: Можна широку відповідь давати.
М: Проїхали.
І: За якими життєвими принципами живете ви?
М: Холодильник був повний, шоби була зарплата, шоби, взагалі, було спокійно в місцях
революції. Вот і всьо. Мені того хватає.
І: Можливо, у вас з’явилися якісь ідеї щодо принципів, за якими має жити людина.
М: нє.
І: Що є цінним для людей навколо вас?
М: Повага, екологія, що ще третє може бути (…2:57), хуліганства, щоб не було, як то
сказати?
І: Спокій?
М: та.
І: Може ще щось, повага, екологія, спокій?
М: Достаток.
І: Прошу?
М: Достаток. Всьо, хватає. Релігія. Ніби так достатньо.
І: Достатньо для чого?
М: Для початку.
І: Для якого початку?
М: Нормального життя.
І: Що є цінним особисто для вас?
М: Те саме.
І: Повага, спокій, достаток, релігія? Можливо ще щось? Що є цінним для вас?
М: Любов до ближніх, до, здоров’я підтримувати бажано. Відпочинок, сім’я. (…4:24)
І: Згадайте приклад несправедливого випадку.
М: Не скажу.
І: Чому?
М: Бо це…
І: Прошу?
М: Несправедливо – їх багато буває.
І: От, приклад.
М: Який? Є гірший, є посередній.
І: На вашу думку.
М: Самий?
І: Що перше на думку приходить.
М: Цікава.
І: Якийсь конкретний випадок.
М: Не слішком серйозний, середній. Середньої тяжкості.
І: Конкретний випадок.
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М: О, нє. Я не хочу це озвучувати.
І: Можливо щось таке спало на думку, що можна озвучувати, щоб я могла
зрозуміти, що ви розумієте про несправедливий випадок.
М: Добре, я тобі скажу, тобі можна вірити, якщо так. Рік умовно, бо підставив мене
найближчий друг. От, з того часу, ми з ним розстались.
І: Що тоді для вас соціальна несправедливість, з чим асоціюється?
М: Ісповєдь. Що несправедливим?
І: Що для тебе соціальна несправедливість?
М: Що для мене несправедливість? Несправедливість – це зрада, в першу чергу.
Дальше, шо сказати, навіть не знаю, шо придумати можна. Злість відносно чогось. Це,
причина, причина. Тому, я не знаю, що ше можна згадати.
І: Ти назвав: зрада, злість, несправедливість відносно чогось, завжди є якась
причина. Можливо ще щось знайшли?
М: Не так швидко. Спогадами пройшовся, недовго, це саме.
І: Тоді згадай, Максим, приклад справедливого випадку.
М: Людину виручити, сказати…
І: А якийсь конкретний випадок.
М: Нічого собі, це вже...Ще раз питання.
І: Згадай приклад справедливого випадку.
М: Помогти, когось виручити в потрібний момент, питаннями чи дією, ніби й досить.
І: Чи в твоєму житті був якийсь справедливий випадок?
М: Те, шо я говорю.
І: А конкретніше описати.
М: Когось виручити.
І: В якій ситуації?
М: В якій ситуації? Когось витягнути, шо то не він робив, а я робив, допустим. Якшо
мені це пролізе, а йому нє, в смислі пройде.
І: А хто це був для вас?
М: Співробітник один, другий.
І: Що для тебе соціальна справедливість?
М: Ти вже ж питалась про то.
І: Я про соціальну несправедливість питалась.
М: Тільки-шо питання було, шо для мене справедливість.
І: Ні, питалася, щоб ти справедливий випадок мені назвав.
М: Ні, це вже було питання.
І: Питання було про справедливий випадок, і ти сказав, що це когось виручити. З
чим тобі асоціюється поняття соціальна справедливість, крім когось виручити?
М: Дбайливість, чесність і симпатія, дружба.
І: Симпатія, дружба, чесність, допомогти комусь, ще якісь ідеї?
М: Нє, напевно.
І: Табличку, яку ти заповнював про сьогоднішній день. Чи були сьогодні
приклади соціальної справедливості чи несправедливості?
М: Нє, напевно.
І: Яким чином можна досягти соціальної справедливості?
М: Та йти до того якось.
І: Як?
М: Якось. Це дуже складне питання, найскладніше, напевно. Та, хороші знайомства,
але такі, шоб там помагали. Хороші відносини з батьками, друзями, на роботі. Все ніби. І
самому вести себе відносно всіх, не хамити, не кричати (…)
І: Прошу? От, ти сказав досягнення соціальної справедливості – це йти до того, це
знайомства, щоб не підвели, це хороші відносини з батьками, з друзями, з найближчим
таким оточенням, і з себе починати, себе добре вести. Можете детальніше розказати,
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яким чином починати з себе? Шо людина має, як над собою працювати, щоб досягти
справедливості?
М: Бажано, щоб грізності не було в першу чергу…
І: Чого не було?
М: Грозності, і все. І невропатолога непоганого, якшо воно є, якшо ти погано
справляєшся сам.
І: Дякую. Чи є, Максим, тобі ще щось додати до питань принципів, цінностей?
М: Питання – відповідь.
І: Загалом, до теми соціальної справедливості – несправедливості, цінностей
сучасних. Нема, так?
М: Нема.
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І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні дев’ятнадцяте серпня 2014
року. Ми у Львові, і я розмовляю з Орисею. Орисю, скажи, будь ласка, як ти себе зараз
відчуваєш?
О: Зручно, розслаблено, і я відпочиваю.
І: А як ти себе відчуваєш в теперішній ситуації?
О: Якщо комфортно або некомфортно, то комфортно. Нормально.
І: За якими життєвими принципами має жити людина?
О: А можна якось детальніше?
І: А що саме незрозуміло в питанні?
О: Питання зрозуміле, але воно якесь дуже загальне…
І: Так має бути.
О: За якими життєвими принципами… це, що вона має зробити в житті чи
І: Чи?
О: Чи це щось, більш таке внутрішнє, якою вона має бути?
І: Гарний підхід. Давай почнем так і розкладати. Перше, якщо говоримо про
принципи, це, що має зробити людина, а друге – це внутрішні якості, я так розумію.
О: Типу так.
І: Тоді давай спершу по тому, що має зробити, поговоримо, а потім – по внутрішніх
якостях.
О: Угу. Що має зробити… зараз, я трішки заглиблюся, і скажу, що я думаю…
І: Окей.
О: А можна, я буду трошки йти змішано?
І: Добре.
О: Взагалі, людина має знайти себе, своє Я, відчути, що їй потрібно робити – для цього
потрібно знайти своє Я. Далі вже, в залежності по тому, як людина відчуває, тобто, я думаю,
що на рахунок того, що потрібно зробити, немає чогось такого одного для кожного, тому-що,
в кожного може бути якась там своя незрозуміле слово. Потреба зреалізуватись. А якою
людина, якби внутрішні якості… людяність, цілеспрямованість, розуміння того, чого вона
хоче. Ну, відкритість – та ж сама людяність. Оптимізм… це таке, що для мене важливе.
І: Тобто ти живеш за цими життєвими принципами?
О: Стараюсь.
І: А що тебе стимулює, або навпаки заважає жити за ними?
О: Я не знаю. Думаю, немає такого, щоб стимулювало, або заважало. Коли в людини
таке є, вона це має і…
І: Які цінності в людей навколо тебе?
О: Навколо мене дуже багато різних людей, і тому цінності, так само, дуже різні. Для
декого цінність – дружба, стосунки і такі контакти міжлюдські. Для декого цінність – це є
гроші – матеріальні. А для декого – просто життя.
І: Що цим є для тебе?
О: Для мене – дружба. Можливо, не така, як от ходіння з друзями, гуляння. А просто
якась спільність з кимось.
І: Ще якісь цінності, крім дружби?
О: Не знаю, як це оформити в цінності – мама, батьки, тобто стосунки. Просто загалом
все хороше, що відбувається в житті, а такого дуже багато.
(починається шум, крики на задньому фоні. Мегафоном міліція щось повідомляє,
вмикається сирена)
І: Йдем далі?
О: Куда?
І: По питаннях. (сирена і мегафон посилюються) А, це міліція…
О: Сьогодні привезли, взагалі-то, хлопців, що загинули в АТО. Колона йде, та
І: Думаєш, похоронна процесія?
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О: Їх якраз літаком в п’ятій чи в шостій годині привезли. Я думаю, життя. Давай дальше.
І: Які твої теперішні інтереси?
О: Після того, як я чимось була зайнята, мені важко переключитися, давати відповіді на
такі глибокі питання. Це типу книги, музика…
І: Твої інтереси, я не знаю, які твої інтереси.
О: Мої інтереси – здоров’я мами. Благополуччя моє, мами, в принципі, так само.
Саморозвиток, подорожі, вивчення іноземних мов – це, в принципі, до саморозвитку можна
віднести. Мистецтво. Підтримання контактів своїх з людьми, які для мене близькі. Думаю, то
достатньо поки-що.
І: Орисю, згадай приклад несправедливого випадку.
О: Давно в мене не було таких випадків…
І: Що для тебе соціальна несправедливість?
О: Недотримання слова, або просто, коли ситуація складається якось так, що вона, не
те, що ображає людину, а людина не доотримує те, чого насправді вона вартує.
І: Можливо, ще щось?
О: Ні.
І: А приклад справедливого випадку, згадаєш?
О: Або я не дуже була спостережлива в житті останнім часом, або просто ці випадки
зараз не можу якось оформити зі спогадів, згадати.
І: Окей, а що для тебе тоді соціальна справедливість?
О: Це, ніби, є гра і є правила. Людина погоджується на ці правила гри, за ними грає. І
коли все за правилами, тоді все справедливо.
І: А правила гри справедливі?
О: Так.
І: А хто правила гри встановлює?
О: Совість.
І: Що ще?
О: Все.
І: Совість. Тобто, все-таки, в правилах гри ми маємо покладатись на себе?
О: Совість – це мораль, напевно що. Загальнолюдська мораль, я про неї.
І: Все по цьому? Приклади соціальної справедливості і соціальної
несправедливості не згадались?
О: Ні. Все справедливо, все нормально.
І: Тобто є нормально, є справедливо, є несправедливо. Щось таке воно дуже різке,
полярне?
О: Ну так. Це ж протилежні – не може бути наполовину несправедливим. Є
несправедливість повністю.
І: Ти розписала свій сьогоднішній день. А були сьогодні приклади соціальної
справедливості чи соціальної несправедливості?
О: Ні. Сьогодні був звичайний день, спокійний. Не було якихось таких дуже випадків
незвичних, які б заставили про це задуматись.
І: Орисю, як досягти соціальної справедливості?
О: Переді мною не стоїть така проблема.
І: А чому?
О: Мені не треба її досягати, тому-що, і так все нормально. Я просто не розумію, навіть,
чому мені задаватись таким питанням…
І: Чи є в тебе щось додати до теми інтерв’ю: до питань цінностей, принципів,
соціальної справедливості, соціальної несправедливості?
О: Ми можем сісти, поговорити про це багато-багато, а можем на конкретні питання
дати відповідь. От щось таке, щоб я спеціально щось дуже особливо хотіла додати, то зараз у
мене нема.
І: Дякую за час.
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І: Доброго дня! Мене звати Аня Заремба. Сьогодні 20 червня 2014 року. Ми у
Львові. І я розмовляю з Юрієм. Скажіть, будь ласка, як Ви почуваєтеся в теперішній
ситуації, зараз?
Ю: Я почуваю себе добре. Я заспокоєний, мене нічого не турбує, розслаблено. Не знаю,
як пояснити.
І: Чи якось впливає Ваше теперішнє, теперішнє почуття на те, що відбувається
навколо? Чи є якийсь зв'язок між тим?
Ю: Напевно, так.
І: А якщо детальніше.
Ю: З тим, що відбувається навколо – це люди, які мене оточують, і, якщо мені
комфортно в їхні присутності, я думаю, що це одна з основних причин, таких відчуттів.
І: Ви сказали про те, що люди навколо вас, так, якась така невелика група людей,
я так розумію, з якими спілкуєтесь найбільше, вони впливають на самопочуття. І існує
цей зв’язкок, там Ви – вони, та, найближчі. Чи можете Ви визначити за якими життєвими
принципами живуть люди, які навколо Вас?
Ю: Є різні люди і різні принципи. Я не знаю, основні принципи якісь має бути, має бути
якась відвертість, якась доброта. Має бути і щирість, має бути, не знаю, навіть не то, що
відкритість. Ну та, щирість і відкритість, в принципі – це для мене одне і те саме.
І: Та, ми зараз говоримо про життєві принципи, і Ви сказали, тут важливо, і Ви
сказали, що люди мають жити за принципами відвертості, доброти, щирості
Ю: Ну і…Нє, це я сказав, що люди, які мене оточують, тобто за яким принципом вони
живуть. Ну, звісно, є якісь негативні принципи, але… Це не те, що принцип, це не є їхній
принцип. Це вже, якби життєва ситуація їх ставить в такі рамки.
І: Тобто, вони намагаються жити за цими речами про, про які Ви сказали?
Ю: Так.
І: Відвертість, доброта, щирість. Але є якісь конкретні обставини, які певним
чином можуть щось змінювати?
Ю: Та-та.
І: Але є об’єктивні обставини тільки негативного характеру?
Ю: Якщо мається на увазі щось негативного, значить негативного.
І: Окей. Про ці принципи, які Ви сказали. Чи важливі вони для Вас?
Ю: Звісно, інакше б тих людей не було коло мене.
І: А чи можете Ви щось додати до цього списку, що, які життєві принципи важливі
особисто для Вас?
Ю: Які життєві принци?
І: Принципи.
Ю: Перечисленні ми вже маємо, та, можливо, ще щось
І: Є: відвертість, доброта, щирість.
Ю: Так. Не знаю, мені важко сказати. Якась сила духу має бути, це більше, як якість
людська, а не принцип. В різних…
І: А які… Можете тоді сказати різницю між якостями людськими, та, і між
життєвими принципами?
Ю: Життєвий принцип – це те, чого людина дотримується. Це якби якісь, добре…
Якісні характеристики – це те, що характеризує людину, так, це те, чим людина є, а життєвий
принцип – це те, до чого людина прагне, це те, чого вона намагається дотримати,
дотримуватися.
І: Тоді в мене наступне питання: а якщо життєвий принцип – це те, до чого людина
прагне, хто формує уявлення щодо цих прагнень?
Ю: Я думаю, формується в процесі розвитку людини, починаючи від виховання
батьківського, потім, доки не приходе власне усвідомлення, і людина тоді шукає власний
шлях. Але якісь підвалини закладають батьки, чи люди, які виховують, не завжди (…).
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І: Чи є якийсь зв'язок між оцими якостями людськими і життєвими принципами
за якими вони живуть?
Ю: Ну, напевно, що так. Якщо маємо ряд перечислених принципів, так?
І: Так.
Ю: От, і люди стараються їх дотримуватись, відповідно має бути… В результаті цього,
якраз і утворюються ці якості. Для того, щоб досягнути цього принципу, та, от, потрібно
формувати в собі різні, ці різні якості і якось їх підживлювати, та, якщо, от ти… Принцип
справедливості, так? Ти обираєш принцип справедливості, то для того, щоб йти до принципу
справедливості, треба в собі, не знаю, відкрити чи розвивати таку якість, як комунікабельність,
як open mind – оце відкритість думок, сприйняття всього нового. Потім, не знаю, знову ж таки,
і принцип любові, ще тре любити людей, які навколо тебе. І тоді, одразу якась, ще принцип,
не знаю, поваги якоїсь, що ти маєш поважати, що не… І бути, і об’єктивним, бути об’єктивним,
та.
І: Чи я правильно зрозуміла, хочу уточнити. Першопочатковими, все-таки, є
життєві принципи, які формують якості?
Ю: Я думаю, що людина здобуває певні якості у процесі свого розвитку, знову ж таки,
те, що вона їм батьків.
І: Тобто, і життєві принципи формуються, і якості формуються в процесі
розвитку?
Ю: Та. Але спершу, я от думаю, що все-таки йдуть якості, а потім, вже принципи.
І: А чи можна сказати….
Ю: Якості визначають і за яким принципом дотримуватися.
І: Та, це моє питання.
Ю: Та.
І: А що? Ми тут говорили про життєві принципи. Ми наводили приклади деяких
принципів, наприклад, справедливості і якими якостями потрібно володіти, щоб досягти
справедливості. В мене ще таке питання: а чи життєвий принцип… от є людина з
певними якостями, вона ставить собі за мету жити за такими принципами, та? Принцип
– це мета, чи це інструмент?
Ю: Навіть не знаю, як відповісти. Я не думаю, що це інструмент. Я б сказав більше, що
мета. Це не то що мета, це… Принцип – це те, що визначає ряд дій, це як би, як супровідні
знаки, не знаю, як вказівний знак, який кудась тебе веде, так.
І:Тоді, це інструмент.
Ю: Це інструмент?
І: Та
Ю: Ух, як це. Я тоді (…)
І: Нє, я уточнюю. Ви так, як Ви сказали…
Ю: Мені, мені, мені не подобається слово «інструмент», тому-що, інструмент – це вже
те, завдяки чому ти досягаєш. А принцип – це вже готове, це якась річ готова, але ти, але ти
йдеш до цієї речі. Це так само, як молоток, який ти можеш змайструвати сам, але треба всяких
досягти… Або ти йдеш за ними в супермаркет, та, і купляєш їх. Розумієш чи нє? Ви розумієте?
Як то пояснити. Добре, це як річ абстрактна, яка, яка визначає вектор дій. Вона нічого не
робить, але вона от, це те, чого ти… Вона вектор всіх твоїх починань.
І: Але в мене наступне питання. Ви приклади такі фізичні дуже розказували, і
знову ж таки, про молоток, та. Тут ми почали, тут Ви сказали слово «це абстрактне», і
ми розуміємо, що життєві принципи так само, певним чином, їх важко виміряти. Та,
давайте продовжимо.
Ю: Гаразд.
І: Звісно, звісно так, так звісно. Ми поговорили про життєві принципи. Чи можете
Ви сказати що є цінним для людей, які навколо Вас?
Ю: Цінним в принципі для них чи цінним мені?
І: Цінним для людей навколо Вас.

439
Ю: Всі люди, думаю, цінують, цінують затишок. Відповідно до людини знов. Люди
можуть цінувати затишок, можуть цінувати, не знаю, інших людей, які навколо неї, можуть
цінувати свою роботу. Вони можуть цінувати, не знаю, своїх друзів, вони можуть цінувати
погоду, можуть цінувати життя, в принципі, тому-що, вони його мають.
І: Чи ці цінності змінні, ситуативні?
Ю: Я думаю, що так. Людина не завжди може цінувати життя. Але от, якщо трапляється
в її житті якийсь такий переломний момент, що, можливо, вона от відчула те, що життя могло
обірватися, так, але все-таки в неї… Як з тим (…) знайомим з Росії, якого, який гадав, що він
має померти, але в нього виявили, що це лікарська помилка, і він зовсім по-новому підійшов
до того життя.
І: Ви сказали, що цінним для людей навколо Вас є: затишок, інші люди, робота,
друзі, погода, життя. Що є цінним особисто для Вас?
Ю: Для мене цінним є, перш за все, це люди, яких я люблю, потім – здоров’я, як моє,
так і цих людей, достаток, щоб ні в кого не виникало якоїсь, особисто в мене, щоб не виникало
якось банальної потреби в чомусь. Потреба завжди в людей є, й потреби зростають. Але, от в
таких, елементарних речах, які в кожного мали би бути, на мою думку. Потім, в чому ще… Є
інші, це такі якби на першому місці. Потреби в розвагах, потреби в вільному часі, потреби у
відпочинку, потреби в сні.
І: Ми не потреби, ми про цінність говоримо.
Ю: А цінним…
І: Що цінним для Вас є?
Ю: От…
І: Цінним є Ваші потреби для Вас?
Ю: Звісно.
І: Які у Вас потреби?
Ю: Потреби… Потреба в самореалізації, потреба в стосунках з людьми, потреба в,
гроші банально.
І: Тобто Ваші потреби формують цінності Ваші?
Ю: В принципі, так.
І: А чи не навпаки?
Ю: Я думаю, це симбіот – симбіонт, без одного немає іншого, не, рівноправ’я.
І: Ви згадували про принцип справедливості, як життєвий принцип. Чи можете
Ви згадати приклад несправедливого випадку?
Ю: Справедливий випадок?
І: Несправедливого.
Ю: Несправедливого випадку? Університетський випадок, недавно про нього згадував.
І: Ще раз згадай.
Ю: Другий курс, якась сесія в мене «енка», здається, на лекції одній не був, от. І я
приходжу на екзамен, думаю: «ну пронесе, одна енка – нестрашно». І тут такий викладач,
такий: «Нє, ти писати не будеш». А потім приходять студенти з Польщі, вони на платному
вчилися, от, мої одногрупниці, в них там так пропусків трохи більше було. І він такий: «Ну
заходьте, пишіть». А я таки до нього почав дуже возбухати: «Ну, що це таке має бути? Чого?
Я такий самий студент, як і вони, то що вони...». Нагрубіянив тому викладачу, не то, щоби
нагрубіянив, був дуже обурений, от. І він мені сказав, що я буду здавати в нього довго і нудно,
от. І я думаю, це було несправедливо, така була несправедливість.
І: Чи можете ще якийсь випадок згадати?
Ю: Можу. Робота, 2012 рік. Я тільки почав працювати офіціантом в «Жидівській
Кнайпі». І приходе, це травень, червень – День кельнера – визначення найкращого офіціанта.
І я вважав, що я був, але це вже дуже суб’єктивно, що я був найкращий офіціант, тому-що, я
все встигав, в мене завжди були всі задоволені. Типу, дуже і дуже якось дбайливо до тої своєї
роботи, такий, знаєш, все кльово. А вибрали дівчинку, відіслали від нас, яка там вчилася
паралельно ще десь і відпрацьовувала. Така приходила собі після п’янок на роботу, знаєш,
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така не жива, ні мертва. І відправили туда, бо вона була дуже падружкою з діректаршою і
менеджером, от. І мені було дуже образливо (…), типу я так старався, думав: «А чом би й ні?».
І відправили якусь чувіху непонятну. А там квіточки роздавали, форкались з мером і гроші,
якісь премії.
І: Та. Відштовхуючись від цього. Скажіть, будь ласка, що для Вас є соціальна
несправедливість?
Ю: Несправедливість – це те, коли ти ідеш до чогось, та, прикладаєш до того зусиль, і
в тебе не получається в ряду, в ряд якихось там суб’єктивних або об’єктивних причин, та. А в
людини, яка не дуже до цього приклалась, получається, так. Такий космос незрозумілий.
І: Можливо, ще щось?
Ю: Це суто для мене. Допустимо, знову ж таки, про космічний масштаб. Є пара, так,
які, одружена пара, вони хочуть мати дітей, але вони не можуть. Але тут якась
чотирнадцятилітня дівчина пішла на діскатєку, і через два тижня вона вже тест на вагітність
зробила – всьо вона вагітна, та. І їй та дитина не треба. І то справедливо чи нє? І що вона буде
робити: 100% або аборт, або сім’ю якусь неповноцінну створить.
І: А якщо конкретніше, от, несправедливість – це..? Про випадки ми поговорили,
але ми зараз…
Ю: Несправедливість – це те, коли немає віддачі від того, від твоїх вкладень, я не знаю.
І: Ви про це вже сказали.
Ю: Та.
І: А що ще?
Ю: Але, в принципі, всі випадки несправедливості, це завжди, коли ти щось вкладаєш.
Неважлива якась там ситуація, але ти завжди в щось, в щось вкладаєш: ти вкладаєш свій час,
ти вкладаєш свої гроші. Це не може бути саме якась конкретна справа чи випадок. Навіть, в
тому самому житті, та, ти його проживаєш, ти тратиш свій час. Не то, що тратиш, ти його
вкладаєш, та. От вже, наскільки ефективно ти його вкладаєш, від того вже залежить якість.
І: Неефективність – це так само несправедливість?
Ю: Я б не сказав, що це несправедливість, відповідна халатність людини до свого
життя.
І: А халатність людини – це несправедливість?
Ю: То вже, напевно, іншого рівня якась несправедливість. Халатність, то є халатність,
то не є несправедливість. Це вже людина, отут, вже якраз починається справедливість: якщо
людина халатна у всьому, так, то… І вона нічого не вкладає, вона тільки тратить, значить, вона
відповідно має і отримувати, відповідно не отримує нічого.
І: Добре. Ви про справедливість згадали. Чи можете Ви згадати приклад
справедливого випадку?
Ю: Справедливий випадок… А, знаєте, не можу я згадати справедливого випадку, от
не приходить мені в голову.
І: Тоді що для Вас соціальна справедливість?
Ю: Не знаю, (…).
І: З чим? З ким? Де? …
Ю: В реалі, ну я щось, ну… Я вже про справедливість не так часто задумувався. В житті
дуже багато несправедливості, що ти більше задумуєшся про те, що це несправедливість. Ти
відштовхуєшся від протилежного. Коли ти проживаєш, так, і бачиш навколо себе
несправедливість, ти, ти, ну ти інстинктивно відчуваєш, що це неправильно, та. А от, якщо б
це мало бути справедливість, це мало б бути щось протилежне, коли щось відбувається, є якась
дія і є, якби, навіть не протидія, а от наслідок тої дії. І ти маєш це якось відчути – душею, тілом,
серцем, розумом. Що це якісь відчуття гармонійне має бути, щось таке.
І: А як досягти соціальної справедливості?
Ю: Я думаю, знову ж таки, треба жити в гармонії з собою, в гармонії з навколишнім
середовищем. Під середовищем мається на увазі не тільки природа, а й людей, взагалі соціум.
І: А як цю гармонію відшукати?

441
Ю: Гармонію кожен шукає сам в собі. Це те, що ти маєш знайти, що ти маєш, маєш
знайти, знову ж таки, знайти себе, та. Перш за все, треба жити в гармонії з собою. Ти маєш
робити те і жити так, щоб тобі було, дійсно, комфортно. Комфорт – це, коли ти повністю
відчуваєш. Ти маєш займатися справою, яка тобі подобається, ти маєш спілкуватися з людьми,
з якими тобі подобається, від спілкування з якими ти отримуєш задоволення. Ти маєш, не
знаю, жити там, де тобі подобається, оце є гармонія.
І: Чи є в Вас ще щось додати?
Ю: Ні.
І: Тоді продивіться ще раз цю таблицю, яку Ви написали.
Ю: Так.
І: Згадайте день сьогоднішній.
Ю: Згадав.
І: Чи були сьогодні випадки справедливі чи несправедливі?
Ю: Я б не, не можу, не те, що не можу відповісти – ні те, ні інше. Ну, саме
справедливість чи несправедливість десь в чомусь… Залежно, навіть так, в якому ще значенні.
Допустимо, я прокинувся зранку з нареченою, і моя наречена повинна була йти. Але я не хотів
з нею прощатися. Але вона пішла. Проте, я розумію, що вона мала піти, тому-що, в неї є якісь
справи і в мене є якісь. І знову ж таки, ми маємо чимось займатися, і це справедливо, та, от.
Але з другої сторони, ніби несправедливо, тому-що, от я хотів, щоб вона не йшла, а вона пішла,
і з другою сторони, несправедливо. Тому, це якийсь такий компенсаторний процес, тому…
І: А от дивіться…
Ю: Тут немає ні гострої справедливості, ні гострої несправедливості… Ну типу,
справедливість чи несправедливість це якийсь, для мене це більш, як якісь крайнощі, це такий
контраст. А це…
І: А в мене інше питання виникає. З тих слів, що Ви сказали, Ви кажете, от, що
справедливість – це гармонія, яку ми досягаємо душею, розумом, та?
Ю: Та.
І: Так, як Ви пояснили, з одного боку, це були Ваші відчуття, про душу як Ви
говорили, та. Відчуття, що не хотіли, щоб наречена йшла. З іншого боку, Ви розуміли, що
хтось, щось має робити, включилось раціо. Чи, чи почуття соціальної справедливості,
несправедливості, чи це не конфлікт оцього розум, розум-душа?
Ю: В конкретному випадку, можливо, так.
І: Чи є в Вас ще щось додати?
Ю: Що конфлікт має…
І: Скільки я записала? Щоб якраз добре.
Ю: Та, окей. Ну знову ж таки, про цей випадок, що це конфлікт, який легко знайшов
вирішення. Тому-що, побудувавши логічний ряд, от, конфлікт, як такий, розсмоктався сам по
собі.
І: То це був індивідуальний, внутрішній конфлікт?
Ю: Та.
І: От, власне, до того питання, про яке ми говорили, як досягти соціальної
справедливості. А якщо цей конфлікт розум і душа проявляється між людьми?
Ю: Це в якоїсь людини розум, а в якоїсь душа говорить, мається на увазі?
І: Нє.
Ю: А як?
І: І то, і то.
Ю: Розум з душею конфліктують в однієї людини…
І: Або розум – розум. Але власне проблема може бути…
Ю: Але мається на увазі…
І: Може бути розум – розум або душа – душа, або то і то, то і то. То складно. Окей.
Ю: В чому питання?
І: Нема вже питань. Питання знялося, бо це для мене питання.
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Ю: Гаразд.
І: Чи є в Вас щось додати по цій низці: питання соціальної справедливості,
соціальної несправедливості?
Ю: Поки що ні, але колись я ще щось добавлю.
І: В такому разі, дякую Вам.
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І: Добрий вечір. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 28 червня 2014 року. Ми у
селі Лисовичі, Львівської області. Я розмовляю з Натальою. Наталя, скажи, будь ласка,
як ти себе зараз відчуваєш у теперішній ситуації?
Н: А в теперішній ситуації, тобто, можна уточнити, як в теперішній ситуації: в країні,
там, в сім’ї, в становищі моєму?
І: Ви назвали три сфери: ваше особисте становище, сім’я і держава. Можна по
порядку розказати тоді.
Н: Почнемо, напевно, з самого такого вузького кола, так – ситуація з сім’єю, так. На
сьогодні, я відчуваю себе щасливою людиною, тобто, нема на що жалітися, і поки що, нема
чим похвалитися. Тому-що, (сміх) на свої такі вже не зовсім і молоді роки, так, хочеться якоїсь
стабільності, тобто, якоїсь сім’ї, в плані сім’ї. Але, напевне, над тим я працюю, так, і в пошуках
тої людини, яка буде, яка буде моєю, яка буде мені підходити, так, і я їй, напевне. І, напевне,
зараз в стані пошуку, так, і сподіваюсь, що це найближчим часом закінчиться, і (сміх) настане
довгоочікуване (сміх) літо, та, або, напевне, весна в моєму житті. Але, в принципі, я щаслива
людина. В плані родини, так, напевно з родиною, також, напевно, все добре. Слава Богу, всі
живі і здорові. І я люблю всіх, і всі люблять мене, я сподіваюсь (сміх). Тепер держава. А з
державою в нас, напевне, напевне, знаєте, якось держава зараз стоїть на першому місці в
кожного такого патріотично настроєної людини, держава стоїть на першому місці. Тому-що,
кожний день думаєш і переживаєш за неї. І так, як ми молоді, молоде покоління, то хочеться
щоби держава розвивалася в правильному напрямку. І я переконана в тому, що не влада
поміняє, так, наш рівень життя, а люди самі. І кожного, з себе починаючи, повинні починати
будувати ту державу, з своєї сім’ї, з свого подвір’я, на якому вони живуть, і закінчують там,
продовжуючи там місцевістю, районом і так дальше, закінчуючи вже, напевне. Тобто, він є
остання складова того, хто має поміняти нашу державу на краще.
І: Дякую. Ви вже почали частково згадувати про важливість того, що треба з
самого себе починати розбудовувати свою державу. І не тільки державу, а загалом,
показувати приклад самий з себе. Я би хотіла далі уточнити, як Ви думаєте, це дуже схоже
з моїм питанням, за якими життєвими принципами має жити людина?
Н: Принцип, напевне, перший – це є, бути чесним, по-перше, з самим собою і з людьми,
і кожного дня підвищувати рівень своєї культури, культури в побуті і культури спілкування,
культури відносин між людьми, так як і в своїй компанії, так і з незнайомими людьми. Тобто,
ми повинні своїм прикладом, кожен з себе показувати, що, вот, ми можемо бути там, нехай,
знову ж таки, не без, не без Європи. Просто от, якщо там подивитися, там культура
спілкування між людьми всередині країни, і між людьми, які приїжджають туди, є дуже, вони
не розділяють, що от, ти от приїхав з іншої країни. Вони будуть з посмішкою і з добротою. І
от вони допоможуть тобі акліматизуватися, і допоможуть тобі всім, чим тобі в той момент
потрібно. Тому, я вважаю, що (сміх) так, може банально, смішно, але нам потрібно просто
організовувати туди екскурсії, щоб ми бачили, наскільки от рівень культури, навіть того
самого ближчого сусіда нашого, на щабель, напевне, вище, ніж у нас. Тому потрібно не
завидувати і не обговорювати, які вони є. А от тягнутися до них. Тому-що, є чому повчитися,
і що побачити, як от люди живуть в суспільстві між собою, і вони спілкуються. Тому, це
рівень.
І: Дякую. Ви сказали про важливість таких життєвих принципів, як: бути чесним
з самим собою і з людьми, кожного разу підвищувати рівень своєї культури, і власне, це
включає не ділити свій-чужий. Тобто, однаково з усіма спілкуватися. І чи живете Ви за
цими життєвими принципами?
Н: Звичайно, хочеться сказати, що: «Так, я живу». Але, напевне, треба бути, знову ж
таки, чесним з собою. Так, саме головне бути чесним з собою. Звичайно, є різні ситуації, є різні
умови і передумови до того, щоби бути на шляху до тої чесності до себе, тому кожний день
потрібно вставати з думкою про те, для чого ти встаєш, що ти будеш дальше робити. І бути,
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чи на роботі, чи з друзями, чи на відпочинку, бути чесним і показувати рівень своєї культури.
Я вважаю, що це є основа, якій ми повинні дотримуватися в теперішньому житті.
І: А, можливо, для Вас є важливими ще якісь життєві принципи?
Н: Ви знаєте, от чогось мені так, от на думку, одразу ще один такий пункт – це є людська
зависть. Я чомусь, от дуже часто, стикаюся з цим, от, чи то буде на роботі, чи з друзями. Її
завжди потрібно бороти в собі, тому-що, вона дуже часто заважає нам жити. І дивлячись на
стосунки там от моїх друзів між собою, чи там сім’ї моїх, там, як вони між собою спілкуються,
так, дуже відчувається вот зависть в стосунках, які вони отравлюють насправді наше життя. І
це не обов’язково має бути от в такому маленькому якомусь середовищі. Це навіть може бути
в середовищі між, на рівні країни. Тобто, ми можем, наприклад, з завистю дивитись на країни,
які живуть на рівень краще. Але, насправді, ми не маєм завидувати, ми маємо тягнутися до
того, того рівня, а не. І ту зависть, ми маємо в собі бороти. От, ще от такий-от пункт.
І: Дякую, зараз допишу. Тоді в мене таке питання: що є цінним для оточення, для
людей, які навколо Вас?
Н: Відносно, от, тобто, є цінним мені чи?
І: Загалом, що їм цінне? Що для них цінне? Хто для них цінний?
Н: Цінне – це, напевне, є людські стосунки. Цінністю, я вважаю, є нормальні, здорові
людські стосунки…
І: Я запитувала про людей, які навколо Вас.
Н: Та-та. Тобто, туди включають, напевне, спілкування, розмова, аналіз. Тобто, ми
повинні спілкуватися між собою, і знаходити якісь там дискусії. Навіть, напевне, тобто, ми
повинні пізнавати один одного і розвиватися. Тобто, в спілкуванні, ми чогось, щось взнаєм, в
чомусь нас переконують, в чомусь – ми когось переконуємо. Тому, спілкування це є, напевне,
є дуже велика цінність зараз. Навіть, знову ж таки, інтернет, та, спілкування в інтернеті – це
дуже важливо. Тобто, інтернет повинен для нас бути другим рівнем спілкування. Першим
рівнем спілкування, хоча це важко, і в принципі, як і для мене, тому-що, завжди, де є інтернет
– я в інтернеті; але на першому місці має бути спілкування, так-от, очі в очі.
І: Можливо, ще щось цінним, крім взаємопізнання і спілкування, є цінним для
людини, які навколо Вас?
Н: Напевне, відчуття підтримки, любові – це є також дуже цінно в суспільстві і між
людей. Любов, звичайно, має бути на першому рівні. Тобто, з любові починається, напевне,
все. І та, і взаєморозуміння, і рівень культури, і все починається з любові. Але в кожного
любов, звичайно, є своє розуміння любові. Тобто, це повага, напевне.
І: Так, зараз. Значить, ви назвали такі цінності людей, які навколо Вас – це
взаємопізнання, спілкування, любов, підтримка, повага. Що є цінним особисто для Вас?
Н: Для мене, напевне, напевне, от в спілкуванні, і щоб я відчувала, що от, що я людям
небайдужа. Це близьким людям. А от, якщо знайомим, так, знайомим і друзям, неблизьким,
скажем так, це звичайно, що вони, от, повинні бути щирими зі мною, щирими у спілкуванні.
Тобто, і бути, залишатись завжди самим собою. Тобто, якщо людина в якісь ситуації починає,
от грати якусь роль, скажем так, то це вже є признак нечесності і признак того, що вона,
напевне, хоче якось вивищити себе, або якось, скажем так, бути лідером, так, в цій ситуації. Я
от люблю просте спілкування, коли всі, от, одного рівня. Тобто, щоб було просто, спокійно і
ненав’язливо так, це простота напевне. Простота і чесність в спілкуванні – для мене цінні.
І: Дякую. Наталя, чи згадаєш ти приклад несправедливого випадку?
Н: Ой, знаєте… Я працюю вже три роки на робот, так. І це перша і остання для мене,
от, робота, тобто, я вже на одній роботі. Тобто, і коли я попала в прекрасний колектив, який я
на той момент думала просто, я гордилася, що я попала в ту компанію. І мене всі підтримали,
розуміли. Тобто, молодий колектив, і все було дуже, ну дуже класно, скажем так, от. Я ніколи
не стикалась, можна звичайно, всі стикалися із несправедливістю, але от так-от, самий
останній. І от так-от, закарбувалось мені напевне на все життя. Це, коли мене звинуватили в
тому, насправді, чого я не робила. Це було дуже принизливо. Тому-що, вмішали чужу сім’ю.
От, скажем так, на мене звели такий несправедливий наклеп. І це перейшло на мою компанію,
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тобто, в колектив. Тобто, всі дізналися таку брехню, яку на мене там звели, та. І в плоть до
того, що збиралися наради, збиралися різні в нараду, і плітки, і всі були обговорювали. І
звичайно, в кінечному результаті, виявилося, що це все було наклеп, це все було брехня. І
необов’язково розказувати, напевне, ситуацію, яка то була вона?
І: Та. Так, це ваш вибір.
Н: Ну, скажем так, до мене прийшли, і сказали, що я написала смску, скажем так,
одруженому чоловікові, так. Його дружина сказала: «Насправді такого не було». Це була моя
колега по роботі. І насправді, було дуже неприємно і досить принизливо, скажем так. Пізніше,
звичайно, всі вибачалися, що такого, що так от сталося. Це було просто недорозуміння. Але в
той момент, всі вірили, що це було так. Це було дуже важко пережити такі моменти, які
закарбувалися до сих пір. І напевне, я б не хотіла, щоб таке знову повторилося. Тому-що, з
такою несправедливістю я ще не стикалася, і на той, момент, то було дуже боляче. Це от така
несправедливість на роботі була, яка Слава Богу, вирішилася. Я не тримаю зла на тих людей,
але.
І: Що для Вас соціальна несправедливість?
Н: Несправедливість… Коли, напевне, іменно-іменно, по відношенню до мене, то
напевне, коли ніхто, або з близьких людей, починають сумніватися іменно в мені. Тобто, в
якомусь, з моєї сторони, негарному, скажем так, вчинку, і люди, яких я знаю, які я знаю, що
вони мене люблять і поважають, починають сумніватися в моїй правоті. І от, для мене це
несправедливість. Тому-що, напевне, в той момент, вони мене би мали підтримати, а не так,
скажем, сумніватися і наговорювати на мене, чи як, не знаю, яке слово.
І: А, можливо, ще щось?
Н: Несправедливість, навіть, так ось…
І: Якщо нічого не приходить, ми можемо потім повернутись.
Н: Можна, напевне, якщо би я шось, а то щось я не можу навіть зараз зорієнтуватись.
І: Наталя, може ти, тепер мені треба, щоб ти розказала приклад справедливого
випадку?
Н: Іменно випадок, чогось, знаєш, мені не приходить в голову, іменно випадок. Але я
вважаю, що справедливість – це, коли (сміх), напевно так трошки жорстоко буду розказувати,
але чомусь так мені на думку приходить, коли тебе за твої, так, за твої, за твою роботу
справедливо винагороджують, скажем так. От це для мене один з признаків справедливості.
Тобто, якщо ти робиш, і є якась віддача за пройдений якийсь там шлях, зроблену якусь роботу,
це є для мене справедливість. Тобто, кожен якийсь поступок, кожна якась робота повинна
винагороджуватись, повинна, необов’язково це має бути в матеріальному плані, це може бути
чи словами, чи підтримкою. Тобто, має бути якийсь взаємний, взаємні рухи. Тобто, з одної
сторони, ти щось зробив, і з іншої сторони, тобі там потім подякували чи висловили якийсь
там повагу, – оце по справедливості. Тобто, всі мають отримувати те, на що вони
заслуговують, але для того потрібно щось робити.
І: Можливо ще щось? Соціальна справедливість, що відразу виникає в голові, які
асоціації?
Н: Навіть не знаю. Напевно, поки-що, поки-що був це, що…
І: А про соціальну несправедливість, може з’явились якісь нові ідеї? Попередньо,
що було сказано, це – сумнів в близьких людей в мені, в вас, в тобі, чи це непідтримка по
суті, це з собою веде непідтримку і брехню.
Н: І брехня обов’язково, брехня в якихось стосунках і породжує ту несправедливість.
Тому-що, якісь наклепи зводяться, і вони ведуть до таких неприємних там висновків, і вот, в
тому й породжується певне та несправедливість. Тобто, в чомусь поганому, якомусь
середовищі, погано в якихось стосунках, і виникає та несправедливість. Тому-що, довести
свою правоту дуже важко. Можливо, це навіть в моєму випадку, це пройшов просто час, я не
добивалась своєї справедливості. Тобто, я не оббивала пороги, не ходила, не виясняла, в моєму
випадку, справедливість. Вона от сама вирішилась поступово, з часом. Тобто, люди зрозуміли,
що вони поступили неправильно, і …
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І: А чи може цей приклад несправедливого випадку стати прикладом
справедливого випадку?
Н: Безпідставно, насправді.
І: Тобто, чи несправедливий потік вводиться у справедливий?
Н: В моєму випадку, все закінчилося і справедливо. Тому-що, всі зрозуміли, що я
невинувата, невинна в цій ситуації. Але іменно та ситуація, вона не закінчилася, скажем так,
іменно для тієї сім’ї, в якій, внаслідок ось цієї несправедливості, були проблеми. Тобто, вони
залишились на тому рівні, наскільки я знаю. Тобто, вони от так і не вирішились, скажем так,
про ту смску, хто написав ту смку. Вони знали, що то не я написала, але хто її написав, вони
не знали. Тобто, справедливість не восторжествовалась. Тобто, ті люди, так і залишились в
тому невідіні. І я вважаю, що іменно в тій ситуації, жінка, яка постраждала в цій сім’ї, суто
іменно для неї, ця от справедливість не відновилась. Це вже їхнє діло, я вже туди не вмішалась.
Мені головне, що от справедливо закінчилось по відношенню до мене та ситуація, от так.
І: Наталю, чи можете Ви ще щось додати до питань соціальної справедливості чи
соціальної несправедливості?
Н: Може щось конкретніше?
І: Ні, в мене поки-що загально. Ми просто до іншого питання будемо переходити.
Н: В мому розумінні, наприклад, зараз, та, от люди повинні за свою роботу, за свої
вчинки, за свої якісь справи, бути нагороджені. Оце є і, тобто, справедливість.
І: Або покарані.
Н: Або покарані, та. Якщо вони в напрямку іншому рухаються, тобто, от, ми повинні
так, якби, справедливість не шукати в інших людям. Тобто, що інші люди до нас ставились посправедливому, тобто, знову ж таки, ми повинні ставитись із справедливістю, і справедливо
оцінювати ситуацію і людей, з якими ми спілкуємся. Тобто, не повинен тільки-от думати, оттам ті люди по відношенню до мене несправедливі, тобто ти повинен покупатися в собі, і
зрозуміти, може ти до когось несправедливо, або там привзято ставишся. Тобто, там не вішати
якісь ярлики і на когось, а з себе їх знімати. Тобто, справедливість повинна бути в двох
напрямках, в зворотніх.
І: Ця табличка про сьогоднішній день. Чи був сьогодні якийсь справедливий або
несправедливий випадок, якась подія?
Н: Чесно кажучи, сьогодні був абсолютно такий типовий день з мого життя, і
виокремити якісь справедливі або несправедливі моменти я не можу. Напевне, швидше якісь
емоції. Тобто, більша половини дня я прожила так, якби в нормальному, та, в руслі, так, як от
завжди. Субота проходить, так, вихідний. Але після обіду, от, був заслужений, я вважаю, так,
за мої труди зранку, та, після обіду, я от справедливо винагороджена відпочинком і
спілкуванням з людьми. Тобто, і, от іменно ця справедливість, іменно до мене, вона от
проявилася так. Спочатку працювала, ти відпрацювала, а після обіду – ти розслабилась і
прожила для себе. Тобто, ця справедливість, особисто в мене, на сьогодні відбулася (сміх). І
закінчився день класно: я познайомилася, дознайомилася з людьми, яких я знала, так, що мої
труди були сьогодні нагороджені (сміх) по справедливості.
І: І як досягти соціальної справедливості?
Н: В кожного своя справедливість є. Ми можемо, кожен аналізуємо по- своєму її, але
інколи справедливості потрібно добиватися, так. Тобто, то вже залежить напевне від людини.
Тобто, якщо є людина вперта, то вона буде досягати тої справедливості, буде добиватися її.
Але інколи просто потрібно напевне зупинитися, і хай трошки час пройде, і можливо, все стане
на свої місця, і от та справедливість, вона сама по собі прийде, і ти будеш нагороджений за
свої старання, за свої, якусь, свої намагання і якусь зроблену роботу, і скажем так, Бог тебе
сам нагородить і поступить так, як по справедливості. Тобто, можна інколи відпустити ту
ситуацію, і сказати: «Там, хай буде так, як буде». Тобто, не завжди звичайно, але от треба
сісти, просто подумати, що необов’язково завжди там самому, там, оббивати просто пороги, і
доказувати, що от свою справедливість. Інколи вона сама може настати, ти навіть можеш її не
очікувати. Тобто, підкорятися волі Божій, скажем так. Бо я вважаю, що в цьому світі не, не на
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сто відсотків, ми керуєм ситуацією. Тобто, є якісь такі вищі сили, які нас показують нам там
таку невидиму дорогу, по якій ми йдем. Інколи потрібно просто відпустити ситуацію і
розслабитись, і вот, сама вона тебе понесе та течія.
І: Ви сказали, що треба в собі копатися, дивитись, чи ти поступаєш справедливо,
і оцінювати, старатись суб’єктивно оцінювати вчинки інших людей. Це вже до того, як
якийсь вчинок стався. Тобто, це в процесі свого життя, важливий цей момент, я
правильно зрозуміла? Старатись поступати справедливо з людьми?
Н: Обов’язково, обов’язково старатися.
І: Друга річ, яку Ви зараз сказали, про оцю боротьбу, або кинути на самотьок,
чекати, що станеться. Це вже результат по суті, так?
Н: То, то вже просто. От, ти вже сам бачиш, ти можеш сам вже оцінити ситуацію, тобто
можна вже так. Інколи просто руки опускаються, так, свою справедливість доказувати комусь,
якщо комусь і не потрібна та справедливість. Тобто, якщо є такі ситуації, що та справедливість,
вона потрібна тільки тобі. Тобто, ти мусиш собі доказати, так, а інколи – ти мусиш людині
доказати, тобто ти вже мусиш дивитись по ситуації, кому та справедливість більше потрібна –
тобі, суто тобі особисто, чи комусь доказати, людям. І знову ж таки, дивишся вже по ситуації:
або добиваєшся самому і доказуєш тим людям, або ти кажеш: «Вот, прийде час, і ви самі це
побачите. Тобто, буде так, от, як я говорю, але я не буду вам доказувати, ви самі це побачите».
І: Дякую. Цікаво дуже. Чи є ще щось додати по соціальній справедливості,
соціальній несправедливості, цінностях?
Н: Якось так в загальному, напевне, вже все розказала. Зараз якось так, знаєш, і вже по
полочках вже розбити, якось я вже (сміх), напевне, не-не.
І: Дуже дякую, Наталю.
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І: Доброго дня! Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 23 червня 2014 року. Ми у
Львові. Я говорю з Андріаном. Скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте, в
теперішній ситуації, стані?
А: Доброго дня! Почуваюся добре, спокійно, не нервуюся, відпочиваю.
І: Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, за якими життєвими принципами мають
жити люди?
А: Життєвими принципами, так? Ну, перш за все, люди мають свої вчинки і все
базувати, як і на почуттях, внутрішні так само, і на, як це кажуть, здоровому глузді, от. За
якими принципами… Кожен собі, напевно, створює якісь певні принципи, якісь, має бути
певна лінія якась, яку не треба перетинати.
І: Ви сказали, що життєві принципи мають базуватися на внутрішніх почуттях,
але – і на здоровому глузді. Як знайти баланс між внутрішніми почуттями і здоровим
глуздом? Чи можна його знайти?
А: Така, як золота середина, мається на увазі. Щось я тут задумався над цим. Яким
чином...
І: Окей. Може, прийшли якісь інші ідеї щодо, загалом, життєвих принципів
людини?
А: Не знаю. Може, давайте інше питання, а там…
І: Окей.
А: В процесі получиться.
І: В мене тоді таке питання: Ви сказали, що кожен сам собі створює принципи, і
які життєві принципи у вас?
А: Не знаю. Я з дитинства був третім сином, наймолодшим, і якось привик з дитинства,
що, до доброти, до ласки. Бо в кожного своє вкладається в дитинство, в кожного своє, якесь
виховання певне. А в мене вийшло так, що мій дідусь колись був скрипалем, і добра в компанії
така душа, в компанії була. І він, якраз, коли я народився в 1993 році, він пішов зі свого
оркестру музичного, і виховував мене весь час. До того, в нього не було часу виховувати моїх,
так, братів, і на виховання, виховував їх батько і мати, звісно ж, і бабця, от. І вийшло так, що
багато в мене дідо всього вклав. І ту ж доброту, ту любов, розуміння до людей, терпіння,
якимось по таких принципах, я розпочав якісь життєві цінності знайшов, самі прийшли, почав
будувати якісь принципи доброти.
І: Ви зараз згадали про… Ви зараз згадали про цінності. Чи можете ви сказати, які
цінності переважають серед людей, які навколо вас?
А: Як вийшло, якось так вийшло, що протягом моїх двадцяти років, я був, оскільки я
був гіперактивним, брав у всьому участь, в мене завжди коло збільшувалося друзів, знайомих,
от. І кожен раз – на різні по собі, тільки зараз зрозумівши багато всього в, (…) я побачив, що
в кожного свої цінності, що кожен прагне до чогось свого. В кожного, в кожного на меті свої,
якісь певні, думи, думки і цілі. І через це, я стараюся, не те, щоб зменшувати своє коло, знати
з ким я є. Переважно я стараюся бути з тими, які дарують мені добро, і приймають від мене, я
стараюсь їм також це дарувати, і насамперед, з якими мені добре, які мене розуміють, також,
один із головних аспектів, мабуть.
І: Зараз. Значить, все-таки, Вам важко якось узагальнити оці цінності людей, які
навколо вас, бо вони дуже різні, так?
А: Так.
І: Тому, все-таки, Ви вже частково то сказали, але так, щоб уточнити. Що ж тоді,
які цінності у Вас? Що для Вас найважливіше?
А: Для мене, напевно, найважливіше – це розуміння людини.
І: Розуміння людини? Це взаєморозуміння?
А: Щоб це було взаємо, о перепрошую, взаєморозуміння. Я думаю, коли є
взаєморозуміння, це, це багато, що з того може випливати. Ну, коли ти пізнав людину, або
стараєшся пізнати. Один із таких принципів, мабуть.
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І: Цінностей.
А: Цінностей, так, так.
І: Ще якісь, можливо, цінності?
А: Насамперед, так – це любов цієї людини. Любов, як до друга, любов, як до якогось
більше, ніж дружба. Також, не приховувати свою цю любов, не приховувати, це добро, якщо
ти якесь робиш. Знову ж таки, все залежить, чи ти розумієш і чи знаєш цю людину. На жаль,
не кожному зараз можна це дарувати. Багато хто цим нехтує.
І: Ці люди, що нехтують ним, чому так стається?
А: Напевно, що в них брак цих цінностей. Вони не так це розуміють.
І: Інші розуміння цінності.
А: Інші розуміння цінності.
І: У Вас ще є щось додати по цінностях і принципах?
А: Наразі – ні.
І: Чи можете Ви зараз згадати приклад несправедливого випадку?
А: Несправедливий випадок… Останнім часом, це, що зі мною сталося на особистій
лінії. Несправедливо… Та, це можна назвати несправедливо. Але, в принципі, з вашого
дозволу, я це відсуну до слова – неприємного, невдячного. Це, коли я, от, приїхав з навчання
з Відня. Мені трохи тяжко тут було, у Львові, і моя дівчина на той час, попри те все, що між
нами було, вона вирішила... Напевно, вона мені це навіть не сказала, розійтись зі мною, і
перестала зі мною говорити, і це дуже, направду, було несправедливо, бо я багато чого для неї
зробив. Я відкрився для неї, а вона просто взяла і якось це все так. Мабуть, не знаю. Просто
викинула, і мені було дуже неприємно просто. Я вважаю, що краще вже, якщо щось є погане,
вже сказати і на тому розійтись, аніж промовчати. Ну, бо завжди, коли прогалина, коли хтось
мовчить, це завжди набагато більше, це болить більше ніж, краще, коли щось сказати.
І: Чи можете Ви тепер окреслити що для Вас соціальна несправедливість?
А: Мабуть, нерозуміння, також, неввічливість. Не то, що несправедливо… Просто
добро, яке ти комусь робиш, навіть не сприймають це добро. Я не кажу, навіть, про те, що вони
не віддають добром, добро добром, а вони просто, навіть, не хочуть сприймати, пропускають
повз.
І: Ви сказали, що несправедливість для Вас – це непорозуміння, несприйняття
добра того, що ти комусь даєш. Можливо, ще щось у Вас спадає на думку, коли Ви
думаєте про несправедливість, чуєте про несправедливість?
А: Несправедливості багато, дуже багато насправді, от. А чогось зараз акцентував
тільки на цьому, чомусь, значить вона мені зараз болить, от. А несправедливості є дуже багато.
І: А що Вам зараз спало на думку?
А: Ну, коли боляче людям роблять, коли створюють біль, коли не рахуються з
людиною.
І: Чи є ще якісь ідеї? Можливо, ще спадуть на думку, бо зараз ми будемо говорити
про соціальну справедливість. Чи можете згадати приклад справедливого випадку?
А: Не знаю, це трошечки, наразі, він дуже банальний припав приклад. Але на той час,
мені було приємно. Це, не знаю як, на 5-му курсі в нас багато хто не ходив на пари, дуже
нехтував цим. Але я на одну із таких пар, вона ще була десь на 4-ту годину, завжди на неї
ходив, хоч і викладач був нудний, і предмет був дуже нудний. Але я ходив, ходив, не
пропускав. І під сам кінець, а дуже вредний викладач, під сам кінець, він почав ставити, мав
бути залік, писати, він каже: «Ті, хто ходили на пари можуть мати автоматом оцінку». І це для
мене було дуже справедливо. І попри те все, що я бачив як, скільки ці студенти, що не ходили,
вистоювали в чергах до нього, і скільки всього рефератів писали. А я тоді відчував себе, що це
насправді було справедливо, що я відходив ті пари, от. Такий не дуже яскравий приклад. Не
настільки життєвий, але попри все, тоді мені було, направду, приємно.
І: Але, то приклад.
А: Так.
І: Що для Вас соціальна справедливість?
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А: Справедливість… Це коли ти, коли ти отримуєш якусь певну чи винагороду, чи
духовна, чи матеріальна, за те, що ти зробив. Як на мене.
І: Добре. Справедливо – це отримати винагороду, матеріальну чи духовну за те,
що ти зробив. Ти можеш зробити…Що ти маєш зробити, щоб отримати справедливу
винагороду? Я вбив людину і мене посадили в тюрму. Це винагорода? Це санкція, так. Я
веду до того, що оця твоя дія, вона також оцінюється за принципом: правильно –
неправильно, справедливо – несправедливо. Тобто, я б хотіла цей зв'язок дізнатися, між
твоєю дією і винагородою. Як має відбутися оця дія – винагорода?
А: Ще раз можете повторити, будь ласка, запитання?
І: Мене цікавить, Ви сказали, що на Вашу думку: «Справедливість – це отримати
винагороду, будь-якого плану – матеріальну чи духовну за те, що ти зробив». Що ти маєш
зробити, щоб отримати справедливу винагороду? Тобто, який має бути вчинок цей?
А: Ну…
І:Чи це винагорода відповідна до дії?
А: Це все так, це все залежить, в яких це рамках, в яких це рамках подати. Але, все одно,
мені здається, що це стосується будь-чого (шум). Справедливість..
І: Окей. Тоді давайте, щоб ще якось подумати. Що Ви ще можете сказати про
соціальну справедливість, що для Вас ще соціальна справедливість? Я так нагадаю, що
Ви говорили про соціальну несправедливість. Про справедливість пам’ятаєте? Це
винагорода. Ми про неї тільки-що багато говорили. Несправедливість – це нерозуміння,
це людям робити боляче, не рахуватися з людиною і не сприймати те, що тобі дають,
якісь позитивні речі, які дають тобі, ти даєш людині. Наприклад, ми говорили про добро.
Тоді, що ж таке соціальна справедливість?
А: Це, (шум) коли є взаєморозуміння всіх цих фактів. Ну, так воно і є. Так,
взаєморозуміння.
І: Чи є ще якісь в Вас ідеї?
А: Наразі – нема.
І: Є оця анкетка, що Ви заповнювали про сьогоднішній день. Так перегляньте,
згадайте, що писали. Чи були сьогодні випадки справедливі чи несправедливі, протягом
дня?
А: Справедливі, частково. В мене в знайомої день народження сьогодні було, є наразі
ще, от. І як ще сказати, вона мене привітала, я її привітав. Але я не привітав з того принципу,
що це справедливий чи несправедливий, а просто тому, що мені це дуже хотілося. Хоч ми з
нею трошечки, не посварилися, але відійшли одне від одного. От справедливо. Справедливо,
що я пішов на басейн і…
І: Це був приклад соціальної несправедливості чи соціальної справедливості?
А: Справедливості.
І: Справедливості… що, незважаючи на погіршення стосунків, привітали з днем
народження. Окей. Окей, про бассейн Ви почали говорити.
А: Ну, що я пішов на басейн. І хоч я не дуже себе почував добре, але попри все, я пішов
на басейн. І справедливо, що я вклав силу, вклав енергію, і через це я себе краще почав
почувати, вийшовши з басейну, самопочуття моє було набагато краще.
І: Дякую. Я зараз допишу, ще питання поставлю. Як Ви думаєте, як можна досягти
соціальної справедливості?
А: Я думаю, що тим самим з чого я починав – розумінням.
І: Взаєморозумінням?
А: Взаєморозумінням. Усвідомленням і незабуванням про ці самі цінності, як: добро,
любов, щастя. Про всі цінності, з якими ми народилися, які слід не забувати.
І: Дякую. Чи є в Вас щось додати до питань життєвих цінностей, життєвих
принципів, цінностей, соціальної справедливості, соціальної несправедливості?
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А: Хіба за цінності щось додам. Що, як на мене, що, як я вже казав, що ніколи не треба
забувати за ці цінності – добра, любові, щастя, розуміння, взаєморозуміння, поваги, само
собою. Треба завжди пам’ятати за ці цінності, от.
І: Дякую Вам. Дякую за розмову.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні двадцять друге серпня дві
тисячі чотирнадцятого року. Ми у Львові, і я розмовляю з Наталею. Наталю, скажи, будь
ласка, як ти себе тепер відчуваєш?
Н: Особисто сьогодні, в мене такий день – день свободи. Відчуття, ніби світ відкритий
для тебе і можна робити, що завгодно, можна починати здійснювати всі плани. Таке відчуття,
хороше.
І: Наталю, за якими принципами має жити людина?
Н: За принципами…, я не можу назвати якихось конкретних принципів, головне, щоб
вони просто не перечили людині, щоб вона не намагалася жити за чужими принципами.
Сьогодні гарно почула в лекції, коли, наприклад, дитина хоче велосипед. Але вона не хоче
насправді велосипед, вона хоче його через то, що вона побачила його в сусіда. І батьки
думають, що то дійсно бажання дитини, і вони їй купують велосипед, а нічого не міняється.
Потім хтось інший купив щось інше, і вона хоче вже, наприклад, якусь ляльку чи щось в тому
плані. Так само в людей – насправді вони не знають, що вони хочуть, а починають жити за
принципами інших людей. Тут головне, щоб були твої власні.
І: А які твої власні принципи?
Н: Щоб мені було комфортно, і жити в гармонії з собою. Якщо робота тобі набридла –
треба звільнитися і не боятися шукати іншу роботу. Якщо, наприклад, стосунки якісь тебе
напрягають, так сказати, значить, треба десь розвернутися, змінити коло спілкування, змінити
оточення. Просто не боятися.
І: Дякую. Наталю. Які цінності в людей навколо тебе?
Н: В мене не дуже таке широке оточення, але можу сказати, наприклад, про родичів
своїх, які приблизно мого віку. Якщо це дівчата – це вийти заміж, чомусь надалі таке є. А у
хлопців – це здобути фінансову незалежність. От рідко попадаються люди, які хочуть якогось
там духовного зростання, для яких самовдосконалення, якась творчість… Я думаю, то
тимчасово.
І: А чому так?
Н: Напевно, в більшості йде виховання. Просто люди звикли до того – це нав’язування
батьками. Для мене ця тема просто така дуже болюча, бо багато моїх знайомих думають, що
там їм вже двадцять п’ять, наприклад, років, «я неодружена, в мене нема стабільної роботи,
значить, це проблема», – і що далі робити, ніхто не знає. І тут, я думаю, це таке сімейне: там
мама підстьобує, тітка, бабуся – в усіх однакові запитання: «чому ще заміж не вийшла?», «де
ти працюєш?» . І я знаю багато людей, які не ходять на зустріч з випускниками чи з
однокласниками от через ці запитання. Ужас, жахливо.
І: Ще щось маєш додати по цінностях?
Н: По цінностях…, а в нас ще якась інша тема?
І: Та будуть ще питання, то так розговорилися, і, може, ще якісь ідеї виникнули в
процесі… Що є цінним для тебе, які цінності в тебе?
Н: Насамперед, це знайти себе і виконувати, робити ту роботу, яка тобі приносить
задоволення. Тобто, мені не хочеться ходити на роботу кожен день, навіть з дев’ятої до шостої,
і знати, що ти працюєш на когось і втілюєш, по суті, чиюсь мрію. От хочеться працювати на
себе. Робиш помилки – значить почати щось заново. Я не знаю, чи я готова до такого, але мені
дуже хочеться дійти навіть до такого стану, щоб я вважала це нормальним абсолютно. Якщо
мені сьогодні хочеться зайнятись випічкою, і я бачу кінцеву якусь ціль, і знаю приблизно, як
це зробити, значить, можна попробувати. Не вийшло – значить, треба пробувати щось інше,
або щось міняти. Ключове слово – знайти себе.
І: Наталю, згадай, будь ласка, приклад несправедливого випадку.
Н: Це будь-який може бути?
І: Що перше в голову – несправедливий випадок.
Н: Ну от, що перше в голову прийшло: коли заходить в маршрутку жінка старша,
направду старша, із внучкою десь років п’ять, ти уступаєш місце жінці – видно, що вона така
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квола, ледве стоїть, а вона уступає місце своїй внучці – для мене це несправедливий випадок.
Я десь не розумію такого. Я пам’ятаю себе в дитинстві, то мене або брали на коліна, або мама
казала: «Стій, тобі нічого не станеться». Зараз якось настільки розбалують… батьки, бабусі,
всі стараються розбалувати дітей, що навіть така елементарна річ, як просто постояти в трамваї
чи маршрутці, то дитина не може, вона мусить сидіти.
І: А ти була свідком такого випадку?
РНТак, і неодноразово. Я чомусь дуже злюся після таких випадків.
І: І далі уступаєш місце?
Н: Ну, десь так. Чомусь не можу сидіти, коли хтось старший заходить. Мені просто
некомфортно.
І: Що для тебе соціальна несправедливість?
Н: Несправедливість… Я би сказала, можливо, не просто, що таке несправедливість, а
от коли некомфортно – коли я почуваюся десь, от виникає там ситуація… Напевно, я дуже
суб’єктивно думаю. І мені десь тут некомфортно, навіть не те, що некомфортно, а воно просто
в протиріччя іде з тим, як хотілося, щоб воно було – це, мабуть, несправедливість. Або теж, не
можна брати загальні шаблони: «це – добре, це – недобре», «це – справедливо, це –
несправедливо». Палка має два кінця, і в кожному можна знайти якісь…
І: Можна детальніше про це: «…не можна брати загальні шаблони…»?
Н: Добре, зараз… Треба якийсь конкретний випадок…
І: Ну, в тебе вже були випадки в житті, коли твої уявлення, твоє виховання, багато
різних причин про те, що є правильним, неправильним, добрим, недобрим,
справедливим чи несправедливим, не спрацьовувало в конкретній ситуації чи з
конкретними людьми?
Н: Ну, десь так, я би сказала. Якщо взяти конкретно, на роботі бувають випадки, коли…,
можливо, це не зовсім для інтерв’ю…, коли є такі роботи, на яких хтось просто може
матеріально наживатися, неофіційно, по суті. І ти десь вважаєш це несправедливим. От є десь,
наприклад, стандартна ціна, по якій люди мають оплачувати. А інша людина може сказати
просто вищу ціну, і тут можна думати, що це є несправедливо. Але інша людина може це
аргументувати по-свому. Наприклад: «Я тут затратила більше часу, я тут затратила більше ще
якихось засобів. Тобто, це нормально, що я взяла з них іншу ціну». Для мене це вже
несправедливо. Тобто, я в такій ситуації почуваюсь направду некомфортно. Ну, тут можна
брати якісь глобальніші…
І: Чи в тебе ще якісь є ідеї щодо соціальної несправедливості?
Н: Напевно, давай далі.
І: Згадайте, будь ласка, приклад справедливого випадку.
Н: Справедливого випадку… Несправедливість – це завжди легше…
І: Ти перша це говориш. Можна піти іншим шляхом – може, ти зараз собі згадаєш.
Що для тебе соціальна справедливість?
Н: Якось в мене справедливість, в мене ототожнюється із чесністю. Не знаю, наскільки
воно правильно, але… Я собі так пригадую, просто з дитинства, такі випадки: у нас було таке
поняття в сім’ї, як «по-братському», ділитися по-братському. По-братському – це означало
завжди, що більше – це треба віддати. І я десь думала в дитинстві, що це несправедливо
насправді, бо мало бути порівно. Але таке в нас чомусь завжди було. І коли, навіть така
елементарна річ, ми ділилися шоколадкою, і шо, ти мусів обов’язково більше віддати, томущо це було по-братському. І це в нас ототожнювали, що це було нормально, це було
справедливо. Просто згадала собі випадок. Я не можу нічого придумати, може, ми до нього
повернемося?
І: Ми можемо повернутись, та. Якщо в тебе виникнуть якісь ідеї, то зразу говори.
Які твої теперішні інтереси?
Н: Інтереси? Випічка. Ну, музика – це якось не проходить. Ти якраз інфікований, і воно
час від часу дає про себе знати. Якось зараз, напевно, в мене трошечки східна філософія –
пішла в ту сторону. Все.
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І: Окєй. Дивись, ти розписувала свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні
приклади справедливих чи несправедливих випадків?
Н: Справедливих чи несправедливих… Наразі нічого такого не відбулося в мене.
Ранок…
І: Теж, наразі нічого не відбулось. Чи часто буває так, що у повсякденному житті
трапляється щось таке справедливе чи несправедливе?
Н: В повсякденному, думаю, – ні. Ну от, швидше – на роботі. Якщо ти, наприклад,
співпрацюєш із людьми, то такі випадки, коли тобі, здається, хочеться кричати, що це
несправедливо, буває набагато частіше. І коли, наприклад, в твоїй роботі задіяно багато людей,
то часто виникає таке відчуття, ніби я от все зробив добре, а воно вийшло погано – хтось там
десь то забув, хтось там десь то. Ну, і таке реальне відчуття несправедливості. Навіть не те, що
несправедливості, а то, що від тебе не залежить. Хоч, якби ти там не старався, а в результаті –
результат може бути непередбачуваний.
І: Чи згадалось тобі щось про соціальну справедливість?
Н: Наразі – ні.
І: Окєй, йдем далі. Як досягти соціальної справедливості?
Н: Як досягти справедливості? Ну, це треба в загальному, так?
І: А як ти розділяєш? Ти запитала «в загальному», а є ще який варіант?
Н: Ну, тобто, особисто якось. Ну, але, в більшості, все починається з людини,
однозначно. Щоб справедливість була кругом, ця справедливість має бути… «Все починається
з малого…» – десь такий вірш був. Людина має бути налаштована на те, що вона хоче, щоб
було кругом, тобто була справедливість. Треба починати з себе. З себе, своєї сім’ї, будинку,
вулиці і так далі. Хоча, насправді, люди дуже вміють говорити про інших, де несправедливо,
а коли річ іде вже особисто про себе, то якось забувається.
І: Тобто ми вертаємся знову до тої саморефлексії якоїсь… Ще якісь ідеї?
Н: Ні.
І: Наталю, чи є в тебе ще щось додати до теми цінностей, до теми принципів,
соціальної справедливості, соціальної несправедливості?
Н: Ну, це можливо так тільки від себе просто. В мене дуже часто зараз бувають такі
розбіжності між сімейними цінностями. Тому-що, я виросла в багатодітній сім’ї, тобто в нас
там були одні цінності, можна сказати. А якось, коли, можна сказати, почалось більш-менш
самостійне життя, то цінності почали дещо мінятися: що сім’я необов’язкова, в мене таке
бувало, необов’язково там в певний вік, необов’язково діти, от. Але якось зараз, я кожен раз
повертаюся до того, що сім’я мусить бути. І таке, як жінка має створювати домашнє вогнище,
це теж, мені здається, десь обов’язкове. Тобто, скільки ти б не працював, якої б кар’єри ти не
зробив, всерівно, я думаю, що в будь-якому віці, жінка повернеться до того, що їй необхідна
сім’я, їй необхідні діти. І от, та робота, і, наприклад, та робота по дому приносять їй найбільше
задоволення. Якось тоді почуваєшся найбільш повною. Не раз буває, ніби все зробив, все
получається, а от немає такого внутрішнього задоволення. Мені здається, якраз таке сімейне,
домашнє вогнище це дає.
І: Дякую.
Н: Все?
І: Та.
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І: Доброго дня.
О: Добрий день [впродовж усього інтерв'ю шум від громадського закладу].
І: Сьогодні 16 квітня 2016 року. Мене звати Заремба Ганна. І я беру інтерв’ю в
Ореста. Ми трошки поговоримо про сучасні цінності, і перше питання, яке я хотіла Вам
задати: скажіть, будь-ласка, за якими життєвими принципами має жити людина?
О: За якими життєвими принципами?
І: Так.
О: В першу чергу, насправді, ці принципи вже були прописані… Якщо так говорити,
навіть ті самі Заповіді Божі. Хоча я – людина нерелігійна, але вони насправді відображають
основні принципи, за якими повинна жити людина. Оскільки, в той момент не було права,
коли зароджувалася релігія, це був спосіб створення певних рамок, певних настанов для
людини. Тобто, це означає: не нашкодити іншим людям, поважати сім’ю… Зараз, вже в більш
сучасному суспільстві, з’явились такі речі, як право та закон, важливим було дотримання
закону. Все-таки, більш сучасним принципам, це є також охорона навколишнього середовища.
Зараз більш гостро постає це питання, тому в кожній дії мала б бути певна думка, яка впливає
на навколишнє середовище. Ну і, напевне, якщо ми говоримо про суспільство, то також в
кожній своїй дії людина мала би думати, як моя дія впливає на оточуючих людей та на моє
місто, громаду, в якій живу, на мою державу і в кінці – на світ.
І: Ви назвали такі принципи, як: право, універсальні принципи, які задаються нам
релігією, суспільством, якесь таке індивідуальне сприйняття свого оточення, відповідно,
взаємодія з ним. Чи користуєтеся Ви названими Вами принципами?
О: Оскільки я їх назвав, то так.
І: Тоді переходимо до наступного запитання. Що є цінним для людей навколо Вас,
на Вашу думку?
О: Що є цінним?
І: Так.
О: Насправді, суспільство, особливо якщо говорити про українське суспільство, воно в
своїх цінностях доволі хворе, я би так назвав. Тому-що, люди часто себе дуже замикають в
певному вузькому колі, вони не можуть мислити глобально. І тому, основним для них є такі
речі, як: вони самі, основна цінність є вони, особистість, також, найближча родина, найближчі
особи. І якщо ми говоримо про якісь ширші речі, такі, як громада, місто, держава, то вони,
скажемо так, раніше, до Майдану, бо Майдан в певній мірі ці цінності, такі як суспільство і
держава, він їх набагато вище підняв. Але решта, раніше, і це ще досі проявляється, насправді,
люди дуже обмежують себе цінностями не ширше, ніж сім’я. І тому, через це виступає багато
матеріальних цінностей, не стільки моральні, як матеріальні. Наприклад, крута машина,
«панти», крутий телефон, круті мешти, годинник чи щось таке, – чисто матеріальні цінності.
Це особливо відображається… для людей, наприклад, важливіша є машина, ніж їхнє житло. А
якщо ми говоримо про дизайн, то основою дизайну є не функціональність, або якась якість, а
така показушність кількості грошей, тобто таке показушне багатство. Враховуючи, що у нас
всі люди все-таки заробляють небагато, то це, в основному, все-таки, наігране і дуже
показушне. Також, багато показують, якщо говорити про Західний регіон, це є цінність релігії,
коли люди стараються показати, що вони є релігійними, дотримуються певних традицій. Хоча,
вони нечасто в це вставляють певний сенс, і просто так цього дотримуються, ніби так має бути.
Це, напевне, все.
І: А що є цінним особисто для Вас?
О: Насправді, для мене є цінності, якби так сказати… залежно від ситуації, виходять на
перший план. Якщо говорити про теперішню ситуацію, то для мене особливо висунулась така
цінність, як держава, суспільство, збереження держави, збереження цього суспільства, такої
речі, як нація, як Україна. Ці цінності висунулись зараз на такий дуже важливий щабель.
Деколи, навіть приходиться жертвувати своїми іншими цінностями, наприклад, своїм часом
чи ще чимось. Також, для мене такі важливі цінності, як родина, як і для будь-кого, близькі
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люди, звичайно, ти віддаєш їм певну преференцію. Також, для мене є важливим певне моє
оточення, яке є навколо, якісь друзі, люди, з якими я спілкуюсь і можу довіряти. Для мене,
також, важливою цінністю є захист природи, навколишнього середовища. Також, важливою є
робота для мене, оскільки, пішовши на роботу, є певна відповідальність, і важливо
дотримуватись. Релігія… скажемо, релігія для мене не є такою великою цінністю, але от
традиції, певні народні традиції, я стараюсь їх дотримуватися, вважаю, що це є важливим.
Якщо говорити про гроші, то, звичайно, це є важливо, але більше для того, щоб принести
задоволення своїх якихось потреб. Для мене не є важлива якась показушність – для мене більш
важлива якась функціональність, або те, що мені принесе певне задоволення. І більш
практичні речі. Ну якось так.
І: Дякую. Скажіть, будь ласка, що для Вас є соціальна справедливість?
О: Справедливість? Напевне, можна сказати, що це є правдою, то, що є насправді.
Наприклад, справедливістю є закон. Закон має пряму дію, і він говорить, що можна, а що не
можна. Якщо, наприклад, хтось порушив, то справедливим є покарання, яке передбачує цей
закон. Тобто, основне – це є правда.
І: А чи може бути правда індивідуальна? Що тоді робити?
О: Це як?
І: «У кожного своя правда» – є такий вислів.
О: У кожного своя правда – це неправда. Тому-що, звичайно, що є різні точки зору, але
завжди можна знайти якусь середину, яка є правдивою.
І: А як досягнути цієї об’єктивності?
О: Через діалог, через обмін інформацією. Якщо нема обміну інформації, то або
інформація є викривленою – тоді не можна досягнути взаєморозуміння, і відповідно,
неможливо дізнатись правду.
І: Чи є у Вас ще якісь думки?
О: І справедливість може бути досягнута при певній відкритості.
І: Кого, чого?
О: Відкритості сторін щодо обміну інформацією.
І: І джерел інформації?
О: Так. Воно все впирається в інформацію.
І: Якщо у вас по соціальній справедливості все, то я наступне питання задаю.
Згадайте, будь ласка, приклад справедливого випадку.
О: Справедливого випадку?
І: Так. От справедливе сталось щось…
О: Зараз, треба подумати. Ну, для мене справедливий випадок – це, наприклад, недавно
я бачив, що під’їхав евакуатор, і справедливо забрав машину, яка погано припаркувалася. Його
справедливо забрав евакуатор.
І: Дякую. А скажіть, будь ласка, що для Вас є соціальна несправедливість?
О: Несправедливість? Наприклад, це то, як під час Майдану били протестуючих,
вбивали їх, незаконно засуджували. Просто ловили людей на вулиці, судили і при цьому
катували і били – це яскравий приклад несправедливості.
І: Відповідно на наступне питання Ви відповіли, бо в мене було питання: згадати
якийсь випадок несправедливий.
О: А яке попереднє було питання?
І: Що для Вас особисто є несправедливим, Ви відповіли. Але Ви відштовхуєтесь
від того, що несправедливо – це те, що не прописано в законі…
О: Ні. Тому-що, є певні моральні норми…
І: Ага, далі.
О: … Якими можна керуватися при відсутності закону. І є певний здоровий глузд.
Керуючись фактами, можна визначити, чи є справедливість, чи її нема.
І: І знову, якщо оці факти, ми зводимо до інформації…
О: Так.
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І: Ясно. Є ще щось додати щодо питань соціальної справедливості,
несправедливості? Тоді до наступного: чи стикаєтеся Ви з проявами соціальної
справедливості чи несправедливості у щоденному житті?
О: Звичайно, що постійно це виникає. Все, що породжує несправедливість – це бажання
людей не діяти за певними якимись нормами, правилами. Це породжується тим, що вони
вважають, що їм так простіше. Бажання осіб полегшити собі життя, дуже часто призводить до
несправедливості.
І: А чи можете Ви якось конкретніше згадати недавній випадок з Вашого
повсякденного життя? Ви згадали про випадок соціальної справедливості: бачили, що
евакуатор забрав машину…, з подіями на Майдані. Можливо, якийсь випадок соціальної
несправедливості, який був дотичний до Вас?
О: Конкретно, я, знову ж таки, я можу про паркування сказати. Коли міліціонер
підходить до машини, яка неприпаркована, і він мав їй виписати штраф. А та особа говорить:
«Ой, я не знав, я тут на пару хвилин, я вже їду». І та особа їде. І міліціонер йому нічого не
робить. Це є прояв несправедливості з боку міліціонера.
І: А з боку людини, яка припаркувалась не там, де треба?
О: Це також несправедливість, бо всі знають, що там не можна паркуватись. А вони
цього уникнули, щоб, я говорив, полегшити собі життя, не дотримуватись певних норм. І це є
несправедливо щодо інших людей, які собі хотіли просто пройтись, а вони мусять при цьому
дивитися на цю машину, обходити, і вона заважає своєю незручністю іншим людям.
І: Ви зазначали, що знання, інформація – дуже важливий чинник досягнення
соціальної справедливості, подолання соціальної несправедливості. От ви кажете,
людина, яка паркувалася, вона знала, що тут не можна паркуватися. Відповідно,
даішник також знає правила дорожнього руху. Тобто, інформація була. Чи тут про інший
вид інформації йдеться? Чи цю інформацію більшій кількості людей треба, можливо,
поширювати, щоб санкції йшли не тільки від того, хто порушує, той хто б мав
контролювати… якийсь ще один орган контролю? Я би тут хотіла, щоб ми подумали над
тим…
О: Так. Тому-що, знову ж таки, це бачили навколишні люди, але ніхто не відреагував
на це. Тобто, є певний такий елемент байдужості. Тому, якщо ми говоримо про закон, якщо є
закон, то він обов’язково повинен бути дотриманий. Не зважаючи на те, які аргументи людина
висловлює. Є закон, значить його потрібно виконувати. І в цьому випадку обоє – міліціонер і
цей порушник – проявили несправедливість щодо інших людей, якщо ми говоримо ширше.
І: А щодо самих себе?
О: Вони обоє собі полегшили життя. Тому-що, знову ж таки, бажання полегшити життя,
вони так собі вважають. Тому-що, вони дивляться дуже вузько, лише на себе. Вони не
дивляться ширше на такі цінності, як місто, громада і держава. Тому-що… про що я говорив…
скажем, міліціонер – він полегшив собі життя тим, що він не написав протокол і не сперечався
з цим водієм, тому-що, звичайно, водій був би незадоволений, що він мусив платити штраф,
чи щось таке. І це би йому принесло певні нерви, стрес і так далі. Йому просто легше було
його відпустити, і він не потратив свої зусилля і нерви на те, що він заповнює протокол. А
потім, той протокол ще десь треба бюрократично передавати комусь, комусь звітувати чи щось
таке. А він собі полегшив життя. В той же час, якби він цей протокол підписав, дав його, то,
по-перше, держава отримала б кошти від того порушника, по-друге, той порушник відчув би
покарання і, можливо, наступний раз би подумав, чи варто йому туди паркуватись. А оскільки,
він не отримав покарання, він думає: «А, я на наступний раз так само поговорю, так само
відмажусь, і все буде добре».
І: Дякую. І от Ви тут прописали свій сьогоднішній день. Чи стикалися. Ви з
проявами соціальної справедливості чи несправедливості сьогодні?
О: З такими серйозними якимись – ні, не можу сказати.
І: А несерйозними?
О: Вважаю, що все пройшло доволі справедливо.
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І: Як Ви думаєте, останнє питання, де досягається ця точка, коли людина починає
вже в голові сприймати, що це справедливо чи несправедливо? До якої кондиції має
дійти якийсь випадок справедливий чи несправедливий, щоб людина почала собі вже
розуміти «щось не то»?
О: Кожна людина ставить самостійно такий собі бар’єр, я так думаю. Це все залежить
від певних уявлень тої людини, наскільки вона готова йти на певні поступки. Але
поступливість людини провокує несправедливість до неї, скажем так. Ну і…
І: Все, так? Може, хочете додати ще щось до теми соціальної справедливості,
соціальної несправедливості, цінностей? Дуже дякую Вам за інтерв’ю.
О: Дякую.
І: На все добре.
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Tetiana_24_f, Halyna_52_f
І: Добрий вечір. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 24 червня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з пані Галиною та Тетяною.
Р1 і Р2: Добрий вечір.
І: Скажіть, будь ласка, як Ви себе почуваєте в сьогоднішній ситуації?
Р1(Тетяна): Ну, особисто я, зранку відчула поспіх, такий якийсь в житті, тому-що, не
встигала на роботу, залишалося дуже мало часу до початку. Але з другого боку, я відчувала
якусь певну байдужість. Бо я так сподіваюсь, що в мене будуть певні зміни в житті дуже
швидко, і я вже їх чекаю. І робота зараз не є на першому місці для мене, тому я не дуже
переймалася тим, що запізнююсь (сміх). І на роботі в мене був, в принципі, позитивний
настрій, бо якось по-інакшому сталося.
І: Дякую, пані Галя.
Р2 (Галина): В мене, в країні нормальні відчуття були впродовж цілого дня. Можливо,
вони трохи перебивалися стурбованістю, коли ми, час від часу, обговорювали, або цікавилися
подіями в Україні, політичними, політичними, громадськими, такими суспільними подіями. А
так, загалом, було все спокійно.
І: Дякую. Скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити
людина?
Р2: Ну, особисто я вважаю, що людина повинна дотримуватися принципів
справедливості, принципів доброти і виваженості у всіх своїх діях і вчинках.
Р1: Я доволі погоджуюсь з пані Галиною. То, що хочу додати, що людина повинна не
боятись ризикувати, не боятись щось втратити для того, щоб щось здобути. Дуже часто
людина живе просто і пливе за течією, по якій йде її життя, і боїться зробити якісь конкретні
дії. Але, насправді, варто пробувати.
І: Дякую, дивіться, що зараз вийшло. Ви назвали такі принципи: справедливість,
доброта, виваженість, не боятися ризикувати, щоб щось здобути. Це, на Вашу думку,
життєві принципи, за якими має жити людина. Чи живете Ви за такими принципами?
Р2: Ну, так. Я, в принципі, живу за такими принципами, окрім принципу – ризикувати.
Я, в своєму віці, напевно, що це вказується мої роки, в принципі, ризикувати я трохи боюся. Я
людина, по своєму характеру, є така трохи консервативного плану, і в деяких питаннях, я
вважаю, що від добра – добра не шукають (сміх). Тобто, якщо є не зовсім погано, не зовсім так
життя підштовхнуло, то я не буду робити таких повних кроків, щоб щось різко міняти, коли
не є так, коли це нормально, так більш-менш.
І: Окрім цих принципів, які були названі, чи Ви живете ще за якимось
принципами?
Р2: Напевне, що живу, я так думаю.
Р1: Допомога іншим, якісь такі принципи, може.
Р2: Ну, так, звичайно, допомога іншим. Я взагалі вважаю, що принципи повинні бути
такі, які би не ставили на перше місце, вот духовні, духовні досягнення і важливими є духовні
досягнення, порівняно з матеріальними досягненнями. Я вважаю, що матеріальне все, що є,
воно не можу бути принципом, воно просто допомагає людині жити. Але орієнтуватися тільки
на досягнення матеріального – це, я вважаю, неправильним.
І: Дякую. Таня, Ви щось хотіли додати? Чи живете Ви за цими принципами?
Р1: Ну, я живу за принципом справедливості, за принципом доброти, підштовхуючи
мене, там мої друзі, якісь сестри, так само, я стараюсь ризикувати. Хоча ця риса не дуже мені
притаманна. Хоча, я вважаю, що це потрібно в житті, воно допомагає розвиватися.
І: Справедливість, доброта, виваженість, не боятись ризикувати, було згадано,
допомога іншим, і також, пані Галина згадала про переважання добра, духовного над
матеріальним.
Р1: Духовні цінності є дуже важливими, зараз, в нас. Але вони втрачаються. І
матеріальні цінності, вони перевищують духовні цінності. І нам потрібно дуже добре
постаратися, щоб стримати ті якісь духовні цінності для нас. І насправді, в сучасному
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суспільстві, я вважаю, що дуже часто духовні цінності виходять на другий план. Звичайно, без
матеріальних якихось таких цінностей дуже важко, дуже важко жити за якимись такими
духовними принципами. Тому, треба якось поєднувати. Але, звичайно, духовні цінності є
важливішими.
І: Дивіться, Ви плавно перейшли з принципів на цінності. В мене питання тоді
таке: за якими цінностями живуть люди, які навколо Вас?
Р1: Багато людей живе за матеріальне збагачення, власне задоволення, не завжди.
Тобто, тут важко говорити, тому-що, при останніх подіях у країні люди трошки поміняли своє
ставлення до, напевно, до життєвих тих якихось принципів, цінностей, і почали по-інакшому
дивитися на світ, і стали більш свідомими, доброзичливішими, які готові віддати там будь-яку
свою допомогу, чи будь-які матеріальні речі задля блага інших. Це там, можна побачити, під
час тих, якихось таких активних дій. Навіть зараз, люди віддають там останні свої речі, якісь
продукти харчування людям, які більше цього потребують. Так само, ця акція по збиранню
речей, те, що може відобразити. Тобто, ті якісь духовні цінності, вони є в людей дуже багато
присутні. Але, зараз, останнім часом, трохи помінялося. Але до того, я бачила переважання
більш матеріального, якихось таких, власного матеріального задоволення, емоційного
задоволення, незважаючи на інших.
І:.Пані Галю?
Р2: Люди, які мене оточують, і сусіди, і на роботі, і в родині, в першу чергу, я вважаю,
живуть за принципами, за принципами створення такого душевного комфорту, та, й
матеріального комфорту для себе, для своєї сім’ї і для родини, безпосередньо. Це в першу
чергу. Але це все вони, як то кажуть, звичайно, ставлять на перший план, але не в ущерб, якби
сказати, іншим людям, оточуючим. Тобто, вони, ясно, що на перший план, ставлять свій, як
матеріальний добробут, так, і духовний стан свій, але не в ущерб іншим людям, от. І, це як
правило, я з такими людьми спілкуюся (сміх), ось. Ще, щоби то сказати таке, зараз. Ще, зараз,
в даний момент, ще однією такою цінністю, яка, наостанок у всіх є, про яку кожен мріє, і кожен
думає, і кожен того прагне в своїх і розмовах, і там, в деякій мірі, і в діях – це мир в країні, мир
в своєму регіоні, мир загалом в Україні, і стабілізація тої ситуації, яка вже більше, як півроку
турбує наші душі.
Р1: Люди хочуть спокою (сміх).
І: Що є цінним для Вас особисто?
Р1: Для мене цінним є спокій в сім’ї, щоб були стосунки хороші, в першу чергу, між
батьками і сестрами в мене. Щоб, в тому вкладається, і там здоров’я, і непереживання батьків,
моїх, так само сестер. Щоб мої сестри вже жили в задоволення, теж. Щоб було мало якихось
таких моментів, які би кидали нас в якісь такі негативні сторони. Щоб оточення нас не робило
якимись злими, егоїстичними, дуже важливо, щоб вона не змінила в гіршу сторону оточення.
Якісь події, може якісь ситуації, в які би я попала, щоб я була чесна зі всіма. Що ще…
Р2: Ну я …
Р1: Щоб друзі були біля мене вірні. Щоб я, щоб в мене були такі друзі, на яких я можу
покластися, і які довіряють мені в будь-який момент, щоб я змогла їм допомогти. Тобто,
завжди знаходила час, щоб я находила час, вміла організувати правильно свій час, щоб вміла
якось розвиватися і духовно, незважаючи там на роботу, як основний, там, дохід свій
матеріальний, щоб я отримувала духовне задоволення, правильно організовувати, якби свій
час.
І: Пані Галю, а в Вас?
Р2: Для мене найбільша цінність – це здоров’я моєї родини, моїх, моєї сім’ї
безпосередньо. Щоб діти були здорові, щоб стосунки були в нашій сім’ї і в нашій родині такі
хороші, такі добросердні стосунки. Щоб такою цінністю є, в принципі, це щаслива доля дітей
моїх, безпосередньо, от. І взагалі, такі хороші, добрі стосунки між, між усіма людьми, з якими
я спілкуюся. Це стосується і роботи, це стосується і такого, сусідів безпосередньо моїх, це
стосується родини цілком. От, це найбільші цінності: щоб не було ніяких чвар, ніяких сварок,
ніяких таких непорозумінь, ніяких образ ні між ким, і не тільки там між мною і між кимось,
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але, наприклад, моя, наприклад, вважаю, що тих чвар не повинно бути взагалі. Не хочу, щоб
були якісь чвари просто між іншими людьми, які є в моєму оточенні. Щоб люди одне одному
довіряли, щоб люди одне одного там розуміли, підтримували. І підтримували не тільки там у
важку хвилину, а підтримували і в радісну хвилину, не заздрили одне одному.
Р1: Це дуже важливо, щоб люди не грали ролі перед іншими. Щоби такими, якими вони
є, такими вони й були – чесні, та, в принципі, воно. Чесність, і така, якби, та, воно підходить
під чесність.
І: Щирість?
Р1: Щирість, та. Чесність, щирість – такі риси.
І: Ще є щось додати по цінностях?
Р2: Ну, та зрештою, дуже, наразі так. Може, як подумати, ще буде щось додати. Але так
спонтанно …
Р1: Немає, немає.
І: Дивіться, при розгляді життєвих принципів, ви назвали справедливість.
Згадайте, будь ласка, приклад справедливого випадку.
Р1: (сміх) Ого.
Р2: Я, може, справедливий випадок, справедливий випадок – це, коли людині вдається,
то її заслуга. От, якщо, можу сказати, наприклад, в моїх дітей і їхніх друзів, які близькими є
моїм дітям, от вони вчилися, старалися, і вони, так, поступили на навчання у ВУЗ. Поступили
своїми власними силами, без там допомоги зовні, такої безумовності, такого, зі знаннями, які
вони показали. Оце, я вважаю, справедливо є. Коли, наприклад, хтось навчаючись, там,
заробляє оцінки іншим там способом, тобто, не маючи знань, а має хороші оцінки, наприклад,
за рахунок того, що він десь з кимось домовився, комусь десь заплатив, десь якимось іншим
чином вирішив то питання – це є несправедливо. Це такий, один із прикладів справедливості,
я вважаю.
І: Дякую. Таню, в Вас можливо щось є?
Р1: В мене теж були зразу про освіту. І чогось в мене, просто останній випадок, оце з
відвідуванням консульства. І в мене зразу сприймається несправедливість тих черг, яка там
відбувається, як люди приходять, платять їм, там тим людям, які домовляються з охоронцями
і проводять людей. А люди, які приїжджають і стоять цілу ніч, і потім в кінцевому результаті,
ті люди не попадають до консула, а попадають ті люди, які прийшли і заплатили гроші,
пройшли, я вважаю це несправедливим.
І: А справедливим?
Р1: А справедливим …
І: Що є соціально справедливим,?
Р1: Справедливість, справедливість – це, якщо ти працюєш добре, і ти відповідно
отримуєш. Я навіть не знаю, це неправильно буде такий приклад.
І: Можливо, з власного життя?
Р1: Шось.
І: Щось згадається?
Р1: Наприклад, я там напротязі року добре працювала, себе гарно показала, проявляла
ініціативу, і в кінці року, коли був перегляд зарплат, мене оцінили, як по зарплаті, так і мене
оцінили просто, як людину, хорошого працівника. І більш важливим, в принципі, для мене
було це визнання таке, ніби моральне, а не матеріальне: що визнали, що я непоганий
працівник. І от зараз, тут є така ситуація, що я можу поїхати на півроку, то мій керівник каже,
якби він готовий зробити все, для того, щоб я вернулась, і зробити комфортні умови для мене.
Тому-що, він мене цінує, як працівника. Не кожному таке – і це таке визнання, якби того, що
я щось варта (сміх) на тій роботі, і це якби…
Р2: Це є справедливо.
Р1: Це є справедливо, так. Коли ти працюєш, і ти отримуєш матеріальне і моральне
визнання.
І: Тому, тепер, що для Вас соціальна справедливість?
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Р2: Я вважаю, що справедливість – це дії, які вчиняються, по перше, по закону, по друге,
які, не приносять образ іншим людям. Таким людям, які, можливо, там не мають якихось
таких, якихось здобутків, але інші люди перед ними мають здобутки, і це їх не ображає.
Р1: Та-та.
Р2: Це теж справедливість.
І: Иги.
Р1: Справедливість – коли якась, будь-яка, вона не завдає шкоди будь-кому. Тобто,
коли ця дія, вона, хоча таке, не знаю, чи буває.
Р2: Ну, і коли результатом будь-якої там дії є добро. Тобто, є вирішення якоїсь
проблеми, є розглядання якогось конфлікту, є досягнення якихось таких позитивних
результатів, до яких йшли, – це є справедливість. Тому-що, інколи буває
Р1: Справедливість – це, також, коли є рівноцінний поділ обов’язків якихось,
наприклад, якщо брати конкретне коло.
Р2: Ну так.
Р1: Враховуючи, враховуючи, якби, особливості кожної людини, якісь завдатки,
бажання. Справедливий поділ ролей, взагалі, у суспільстві.
І: Дивіться, що в нас поки-що вийшло: справедливість – досягнення цілі,
позитивний результат.
Р1: Законним шляхом.
І: Потім – це добро, дії, які приводять до добра, дія, що не завдає нікому шкоди, не
приносить образ іншим людям, це дії відповідно до закону і рівноцінний поділ обов’язків,
але відповідно до здібностей людини.
Р1: Так.
І: Здібностей і бажань людини. Можливо ще щось?
Р2: На рахунок справедливості?
І: Так… Можна піти в протилежному: що таке для Вас соціальна
несправедливість?
Р1: Коли робиться все не по закону, коли…
Р2: Цей, одним словом, справедливість – це, коли кожному воздається по його заслугах.
Р1: Так.
Р2: Якщо, наприклад, хтось геть погана людина, різні ж бувають там, бувають і
злочинці, бувають і, ну, різні такі люди, які по своєму характеру є такими негодяями, якби
сказати. От, якщо їм воздається по заслугах відповідно, – це є справедливість. Якщо,
наприклад, людина, яка
І: Хто має «воздавать» по заслугам, хто має наказувати, або навпаки?
Р2: Нє, ніхто не має наказувати, це може так стається. От, наприклад, якщо був
злочинець, він там багато накрав, жив там трохи в добрі, але потім це все, всерівно якось потім
закінчилося. Тобто, він це втратив все своє добро, допустимо, або попав, наприклад, в тюрму,
або ще щось таке в тому плані. Якщо він перед тим оце все, що він там мав, це все добро, він
робив за рахунок завдання шкоди іншим людям, або суспільству, державі, і так дальше. Потім,
він за це все поніс кару. А кару, відповідно, ми, там, в органи, це все життя. От це, я вважаю,
є справедливістю. Але дуже часто так буває, що та справедливість може бути Божа, як то
кажуть, справедливість, якби сказати, Божа влада на це пішла, може бути і людська, яка цей,
яка вирішила там питання в той чи інший спосіб за певних умов. Але дуже часто буває, що
справедливість, про яку говориться, вона дуже довго не наступає.
І: Так.
Р2: Ця справедливість, тобто, людина така, скажемо, хороша і здібна, і добра, і розумна,
але їй в житті, може ціле життя, не везти там по різних напрямках. Вона може і роботу не мати,
як треба, хоч вона там і старається, робить все, і здоров’я не мати, і там різні, там різні можуть
бути перешкоди, що вона не має того добра, до того, чого вона собі шукає, того, чого вона
прагне, що вона, в принципі, вважає, що вона може то мати, допустимо. І інші люди вважають,
що вона може то мати. Але вона того, того не має. Це досить довший час, це буває так, що
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вона і не має впродовж того життя такого, і так цей. А такі злочинці теж можуть все життя
жити, пропиваючи, і до самого кінця свого життя так і жити. В тому плані, що, можливо, там
якогось, як то кажуть, покарання прийде на їхніх дітей чи там внуків, чи на інше покоління.
Так воно, чи не так, але деколи буває так, звичайно, як то кажуть, Божа кара настане на іншому
світі.
І: Про соціальну несправедливість тепер поговоримо. Що для вас соціальна
несправедливість? Таню, ви зазначили, що це дії не по закону. Що ще?
Р1: Несправедливість – це, коли ти зробив якусь роботу, а інша людина присвоїла це
собі.
І: Наприклад?
Р1: Плагіат, там плагіат. Ще, якщо брати навчання, це там переписування робіт, або
реферату, або несправедливо критикувати людину при інших людях, мати їй такий негативний
вплив при інших, несправедливо. Я не знаю, чи це несправедливо, це більше там неправильно.
Це не можна так робити, це не можна сказати, що це несправедливо, це неправильно, я так
вважаю. Несправедливо перекладати свої помилки на якусь іншу людину, може і неправильно,
щось в мене воно пов’язане, що неправильно (сміх), і що несправедливо.
Р2: Несправедливо – заздрити комусь чорною заздрістю, білою можна.
Р1: (Сміх) але білої заздрості нема, пані Галь.
І: Дивіться, якщо в Вас більше немає думок про соціальну несправедливість, тоді
перейдемо до іншого питання. От ці таблички, що Ви заповнили, перегляньте свій
сьогоднішній день. Чи був сьогодні справедливий чи несправедливий випадок?
Р1: Чи був справедливий?
І: Сьогодні чи був справедливий чи несправедливий випадок?
Р2: В сьогоднішніх діях, якби сказати, несправедливого нічого такого не було, щоб
якийсь такий приклад явний справедливості. То так, я можу назвати звичайна буденщина була.
Р1: Несправедливість в мене була. Не те, що несправедливість, а справедливість, коли
я передавала знання, а дівчинці було цікаво. І я розуміла, що їй це потрібно, бо їй потім буде,
якби, їй прийдеться робити ту роботу, а вона не, не слухала, не балаганила. Може, це її просто
якась нецікавість. Я не знаю чи це несправедливо.
І: Це не можна назвати несправедливістю?
Р1: Справедливо – це було те, що я розповідала про нараду, і мене поставили
відповідальною бути (сміх). І це було справедливо, тому-що, я була неуважна, вносила
деструктив (сміх). І мене, та, мене поставили відповідальною. Це, в принципі, справедливо,
тому-що, за якусь таку свою неуважність. Справедливість – деколи треба людину…
Р2: Треба відповідати.
Р1: Та, треба відповідати за свої дії (сміх). Це було справедливо.
І: Дякую (сміх). І як досягти соціальної справедливості?
Р2: Як досягти справедливості?
Р1:Треба, в першу чергу, треба з себе починати. Якщо ти будеш діяти справедливо, і
будеш там, коло себе, свій приклад показувати, і там, які люди від тебе залежать, деякі, і
говорити їм про цей, так воно і буде йти одне від другого, одне від другого, одне від другого,
це раз. А по-друге, кожен свою роботу повинен робити відповідально, і це теж від того
справедливість іде. Якщо дивитися в таку загальномасштабну, то, якщо, наприклад, теж,
кожен буде свою робити роботу, наприклад, депутати в Верховній Раді будуть думати про
країну, про людей, ті, які їх вибрали, добробут, будуть приймати правильні закони, вирішувати
питання, так як належеться, то відповідно, і буде справедливість, як в загальнодержавному
масштабі, так і… І поширювати якісь такі принципи справедливості між людьми. Навіть у
випадку, в тій же ж черзі біля консульства, люди просто не задумуються ніколи над тим, якісь
несвідомі, але, коли ти починаєш говорити якісь такі ідеї, вони задумуються, і вже самі так
настроюються бути більш справедливими. Тобто, починають відновлювати принципи
справедливості між простими, безпосередньо, між простими людьми, які навіть не
задумуються.
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Р2: Треба з себе починати.
Р1: Починати з себе.
Р2: І не брати.
Р1: Типу так і насправді є.
Р2: Насправді, то є так, то є так. Наприклад, от ми, як приходимо до лікаря, і завжди
хочемо щось дати лікарю, але то є непотрібно. Так само, в будь-якому випадку стосується,
тому-що.
Р1: Відповідати за свої дії.
Р2: Взяток не давати і не брати. Я не говорю про подяки. Подяки деколи бувають, коли
людина щось для тебе робить в поза, як то кажуть, поза колом своїх безпосередньо обов’язків,
то такій людині можна чимось і віддячити, я собі так вважаю. Це не означає, що треба гроші
платити, або ще щось. Подякою може бути навіть гарне слово.
Р1: Пачка цукерок.
Р2: Увага, і навіть там коробка цукорків чи квіти, чи ще щось. Це подяка, яка зроблена.
І: Чи є у Вас ще щось додати до цього питання – до досягнення соціальної
справедливості? Чи загалом, до цінностей, до питання соціальної справедливості?
Р2: Ще хочу сказати, що справедливість, от на державному рівні, теж повинна бути, не
тільки від громадян там повинна залежати, але від держави загалом. Тобто, якщо людина
працює – їй повинні давати гідну зарплату, їй повинні таки давати ту зарплату, щоб людина
могла прожити і не думати, де він там якимось чином, іншим заробити гроші, щоб прогодувати
свою сім’ю. Коли, наприклад, в нас зараз в країні дуже багато є податків, і коли вони не
оплачують зарплати – то це є гріх.
Р1: Вміти слухати критику, вміти аналізувати, вміти, напевно, якось давати правильну
критику, якісь або поради.
І: Є ще щось додати?
Р2: Нема.
І: Ні?
Р1: Ні.
І: Дякую Вам.
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І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні дев’яте липня дві тисячі
чотирнадцятого року. Ми у Львові і я розмовляю з Іванною.
Ів: Доброго вечора.
І: Як ти себе відчуваєш в теперішній ситуації?
Ів: Фізично чи духовно?
І: Можна про фізично поговорити, а потім про духовно.
Ів: Якесь відчуття невизначеності. Але, тим не менше, я помічаю за собою, шо не
дивлячись на те, яка складна ситуація в Україні, я все ж таки продовжую будувати якісь плани
щодо розвитку, свого особистого розвитку, розвитку якихось своїх задумів і плану, планів, не
дивлячись на те, шо така складна ситуація. Тобто, в планах я бачу десь, шо все стабілізується
і буде тільки покращуватись, тому це буде сприяти для реалізації певних задумів. Хоча все,
якось не пускаю собі в голову думати про те, шо все буде ше трагічніше, шо можливий варіант,
шо буде трагічніше, ось. Переживання є. Ну, здебільшого переживаєш, якшо знаєш, шо десь
на Сході якісь близькі твої люди, от. А так є загальне відчуття, там, хвилювання. Але казати,
шо я там дуже переймаюся цим, це було б напевно не зовсім щиро. Можливо, це через те, що
я представниця такого покоління, шо ми не знаєм, шо таке війна, ось, не переживали. Я
особисто цього не переживала, тому, начебто я можу уявити, як це відбувається, як це важко.
Але, тим не менше, мої переживання не настільки гострі. Більше переживаю за якісь особисті
моменти.
І: Ти сказала, шо почуття, відчуття фізичні і духовні. Можеш пояснити цю
відмінність твоїх фізичних і духовних відчуттів?
Ів: За фізичні – я мала на увазі, як я почуваю себе там енергійно, чи здорова і всяке таке.
А духовно – про настрій більше, внутрішні переживання, хвилювання, там радісні чи сумні
моменти. Але, тим не менше, вони залежать один від одного. Але більше в напрямку фізичне
залежить від внутрішнього, ніж навпаки.
І: Дякую. Як ти вважаєш, за якими принципами має жити людина?
Ів: Хотілося, щоб жила за християнськими принципами. В першу чергу, ставлячи в
основу любов, в основу будь-яких своїх вчинків, будь-яких дій, ось. І другий важливий
момент, щоб людині було комфортно з тими принципами, які вона собі десь ставить за основу
свого життя. Але любов, все ж таки, найважливіша.
І: Ти назвала, ти вважаєш, шо людина має жити за християнськими цінностями,
має бути принцип любові і людина має почуватися комфортно з тими принципами, які
вона для себе обрала. За якими принципами живеш ти?
Ів: Я стараюся, хоч на якусь маленьку частину, відповідати, жити відповідно до
християнських принципів, шо не завжди мені вдається, ось. Напевно, основний принцип – це
не залишатися на місці і змінюватися, старатися прагнути і досягати чогось кращого, і
змінюватися в кращу сторону, такі. Тому, принципи… Я не знаю, в мене немає, мені здається,
таких якихось, от просто, життєві принципи, які вони постійно. Ні, вони змінюються.
Змінюються, тому-шо змінююся я, змінюється якісь ситуації, обставини і принципи
змінюються. Але важливо, шоб вони не виходили за рамки ось цих християнських правил.
Хоча це не завжди вдається.
І: А чому не завжди вдається? Які перешкоди?
Ів: Егоїзм, в першу чергу, егоїзм, ось. І напевно, це єдина причина егоїзм. Якщо би
вдасться боротися з егоїзмом, то тоді, тоді буде комфортніше, не комфортніше, а буде більш
відповідати християнським принципам, так як вони вчать, шо треба. Людина має відмовитись
від себе і зріктись себе, і жити вже відповідно до тих правил, які є в християнстві встановлено.
А шоб відмовитись від себе, то треба геть позбутись егоїзму. І це найважче, тому-шо ми, якби
ми не казали, які би ми не були всі добрі і так далі, але всі ми себе любим найбільше. Це не є
негативне. Це просто, це негативно тоді, коли ти між правильним і неправильним вибираєш.
Неправильне – тільки через то, шо воно тобі приємніше. Хоча, насправді, це може бути
оманливо, і тільки на деякий час приємне, а потім нести за собою якісь погані результати.
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І: Дякую.
Ів: Можеш не дякувати кожного разу після питання?
І: Які цінності в людей навколо тебе?
Ів: Залежно в яких людей. Наприклад, вдома, серед мої домашніх, наприклад, в тата і
мами, мені здається, різні принципи, різні цінності. В тата –це турбота, і деколи гіпертурбота,
мені здається, за дітей своїх. Тобто, він настільки турбується, шо ця турбота заважає йому
довіряти. І він, відповідно, бере на себе дуже багато всього, напевно, не довіряючи ті чи інші
завдання іншим. І відповідно, він дуже багато працює, багато через, то втомлюється і багато
дуже переживає. Це напевно дуже заважає. Ну, він дуже-дуже хвилюється за всіх. Тато
хвилюється і турбується. І це так. Любов, мені здається, – це їх важливий принцип. Тому я,
мені здається, інакше я б їх не любила, якби вони мене не любили. Бачиш, егоїзм вилазить. Які
принципи…
І: Цінності.
Ів: Я не знаю, як правильно сформулювати думку. От, мої батьки хочуть, шоб ми всі
були сім’я. Сім’я, от важливо, шоб ми там свята були всі разом завжди. І загалом, шоб якось
так будували життя дуже локально, дуже близько один біля одного, щоб ми всі разом, гуртом
залишалися. Десь сказати, шо я завтра переїжджаю в якусь, в якесь інше місто жити, то були
би, не скандали, але намагання різного виду переконати в тому, шо тут тобі буде найкраще.
Тобто, це, я не знаю, як назвати цю цінність. Це і цінність, і принцип, все на купу. Так, шоб всі
були разом, гуртом. Ось. Які ше? Напевне, не робити людям то, чого ти не хотів аби тобі
робили. Це точно. Не робити того, чого б ти не хотів, шоб тобі робили. Моя мама жаліслива.
Жаліслива, мається на увазі, шо до неї може прийти людина, і так шось понити, понити, і вона
жаліє, і це підкупає її, ось. Я навіть не знаю. Ми з сестрою і з чоловіком її не дуже так близько
спілкуємося, тому я не знаю, які в них цінності. Хоча, мені здається, шо в них шось точно є
там, якісь плани. Але зараз мені здається, шо в них цінність один одним. Для жінки, ой для
сестри цінність найбільша – це її чоловік, а для Андрія, відповідно, – його дружина. І бізнес,
робота, справа, яку вони ведуть. Для людей, які мене оточують на роботі, можливо, це тільки
через те, шо вони мене оточують тільки на роботі, і ми спілкуємось, якшо ми спілкуємось по
справах, то чітко виявляється меркантильні, матеріальні цінності щодо заробітку, ось.
Шукаємо різні способи, як кожен з нас шукає різні способи, як там доходи організації
збільшити. А от, коли спілкуєшся з тими дівчатами окремо, наодинці, то бачиш, шо,
наприклад, там в голови, в керівника організації, все ж таки, як в жінки, є цінністю сім’я, в
майбутньому – чоловік і діти, так, як вона неодружена. І багато дівчата говорять про свій
зовнішній вигляд, але мається на увазі, про дієти, здорове харчування і всяке таке. Відповідно
для них, це також є цінністю. Розказати про цінності Анни Заремби?
І: Як вважаєш за потрібне.
Ів: Друзі. Інше моє оточення, та? В мене зараз трошки оновилося коло спілкування
через певні події особисті і в спро…, в мене зараз немає в оточенні людей кар’єристів. Колись
вони були, зараз – немає. Зараз більшість, в близькому оточенні, зараз всі мої подруги, друзі
зосередженні більше на тому, щоб мати спокійне життя, мати стабільну роботу, шоб в
майбутньому створити сім’ю. В майбутньому, ніхто не проти й зараз, якби знаходилися
відповідні кандидати й кандидатки, ось. Такі більше, більше такого спрямування. Я шось
хвилююсь, починаю хвилюватись.
І: Які цінності в тебе особисто?
Ів: Які цінності в мене? Я не можу сказати, шо ті завдання, які я перед собою ставлю
зараз, цілі, шо це ось те, чим би я хотіла всьо життя займатися. Відповідно, мені хочеться,
вилетіла думка через Лакі. Зараз я згадаю, злапаю думку назад і з’їм емендемс. Я не знаю, я не
знаю навіть до кінця, шо таке цінності. Тому, от мені важко формулювати думку, тому-шо, я
розумію, шо ти починаєш питати про цінності, я починаю говорити начебто про цінності, але
це виявляється цілі. І тому, в мене, напевне, немає чіткого розмежування між цілями,
цінностями і принципами.
І: Що для тебе цінне?
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Ів: Для мене цінне в матеріальному чи духовному? Для мене цінні люди, які мене
оточують, і їхнє самопочуття для мене цінне. Для мене цінна любов. Для мене цінно
розвиватися і стати такою, шо у випадку, якщо шось трапляється, а в тебе немає мобільного
телефону, ти справляєшся сама, ти, ти можеш там деякий час повністю жити сама, не
звертаючись ні за допомогою, шоб там приїхати шафу перенести, ні за допомогою «давай, я
поплачу тобі в трубку, чи на плече». От, досягти якогось такого рівня, коли ти стаєш
абсолютно незалежною. Тут не йдеться мова виключно там, от можуть подумати, шо дівчина,
і там про гроші, шо хоче. Ні-ні. Тут мова йде, шоб стати загалом незалежним, шоб можна було
самому себе задовольняти, і самим для себе стати джерелом і радості, і забезпечення, і
створення хорошого настрою, шоб було комфортно в компанії з самою собою. І мені здається,
шо тільки тоді, от ти вже наповнений, ти вже можеш сам собі все дати, тоді людина може
віддавати, от віддавати тепло, любов і радість. А якшо немає, якшо в мені самій цього ше
немає, то відповідно, ми шукаємо, я шукаю людей, шукаю людей, в першу чергу, з яких я би
могла черпати оту любов і радість, і в деякий момент це стає, як життєво необхідно. І тоді, а
тоді стає страшно. Тому, тоді, коли ти або втрачаєш ту людину, або просто зараз, в якийсь
момент ти не маєш до неї доступу, ти дзвониш, а вона не бере трубку, як деколи буває, коли я
дзвоню до Ані Заремби, а вона дуже потрібна. То тоді стають якісь приступи паніки, шо от ти,
бо тобі треба зараз, треба чи поділитись чимось, чи якимись переживаннями, чи якимось
радістю, радістю якоюсь, якимось успіхом. Це недобре, тому-шо, от кажу, бувають моменти,
коли та людина до тебе недоступна, а ти не маєш, як з ким цим поділитися, то стає дуже-дуже
некомфортно. А ще гірше, коли це все зводиться до однієї людини, і коли ти її втрачаєш… Як
казав Ремарк: «Не можна віддавати всього себе одній людині, тому-шо вона піде, піде в будьякому випадку. А шо тоді залишиться?». І от тоді стає сумно. І шоб не було сумно, треба от
така самостійність, і така незалежність. І як каже Фромм: «Тільки тоді ми зможемо вчитися
правильно, вчитися любові як мистецтву, і давати її всім оточуючим».
І: Чи ти хотіла шось додати до твої особистих цінностей?
Ів: Я не знаю. Може, як закінчиться інтерв’ю, я щось згадаю, таке часто буває. Думаю:
«Ой-ой-ой, треба було то сказати».
І: Ще під час інтерв’ю може згадаєш, було б краще. Згадай, будь ласка, приклад
несправедливого випадку.
Ів: В моєму особистому житті?
І: Так.
Ів: Коли я була в школі, мені здавалося, шо все навколо дихає несправедливістю. Шо
оцінки якісь комусь поставленні, шо це все несправедливість. Я не можу назвати якихось
конкретних фактів, але ось такий спогад зі школи чомусь, хоча я добре вчилася і мала хороші
оцінки, мене ніхто не ображав. Несправедливість, а ше мені в школі, чомусь було, ось такий
відбиток несправедливості, коли, от, мені здається, такі хлопці є в кожному класі, шо хтось
авторитетний, а хтось – зовсім неавторитетний. І з того неавторитетного знущаються. Мені
завжди було тих людей шкода, завжди-завжди-завжди. Я їх, як братів, якшо ті хлопці били,
так хотіла захистити, бо я була, я відносилась до тих дівчат, людей авторитетних в школі учнів,
учениць. Ось. І мені таких було завжди шкода, і це для мене був прояв несправедливості. Хоча,
я деколи також була несправедлива по відношенню до людей. Для мене несправедливість –
це, коли ти стоїш довго-довго в якійсь черзі, а хтось приходить і іде без черги, чи через то, шо
його вийдуть і запросять, бо це знайома якась. Несправедливо – це, коли нерівні можливості
на старті. Якісь особистий досвід? Я не знаю, я стараюсь таке не запам’ятовувати. От бачиш,
мені от зі школи пригадується, просто як відчуття, але не згадаю ніякого конкретного моменту.
А такі, шоб були, зі мною поступили несправедливо.
І: Необов’язково з тобою.
Ів: Ага, в житті. Несправедливо. Не знаю.
І: З чим в тебе асоціюється соціальна несправедливість? Що для тебе соціальна
несправедливість?
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Ів: От нерівні можливості, в першу чергу. Тобто, коли ми, але тут несправедливість
буває різною, та? Буває, шо дають несправедливі умови, які дають штучно. А буває
несправедливість, якби не хотілось, вона буває природньою. Тобто, ми можемо розказувати
там, що за якихось умов людям, все ж таки, дають одинакову можливість щодо навчання,
розвитку, вивчення мов і так далі, і так далі. Але насправді, якщо хтось народжується в
забезпеченій сім`ї, а хтось в незабезпеченій сім’ї, то нехай держава буде створювати рівні
умови, рівні можливості. Насправді, це не є, це не є рівність, якби не є така всесвітня
справедливість. Тому-що, можливість когось кудись поїхати через те, що він може придбати
квиток і його відпускають батьки, в нього немає ніяких справ, і відповідно, він вивчить
японську мову, тому-шо він в дитинстві кожне літо був в Японії, а хтось не має такої
можливості, і тому – не знає японську мову. І в результаті, він буде там, буде важче знайти
роботу. Неважче знайти роботу, а в нього буде якби чу-чуть менше шансів на досягнення
якихось задумів. Якшо вони стосуються знання японської мови. Для мене несправедливість,
але це така несправедливість, яку ми не можемо контролювати. «Ми», мається на увазі, ні
суспільство, ні держава. Але несправедливість умов штучно створена – це погано. Це, як я
кажу, приклад з чергою. Ось.
І: Ще якісь ідеї?
Ів: Поблажки – це теж несправедливо. Наприклад, от з поступленням. Я поступала,
пригадую, як представник сільської молоді, чи як там назвалося, сільської школи. Я мала
можливість поступити ще до закінчення навчання в школі, а жителі Львова не мали такої
можливості. Я, відповідно, мала можливість двічі поступати: тоді, коли сільська молодь
поступає, і другий варіант, другий раз, коли там вже всі поступали. Якось, таким чином було
зроблено. Це мені були поблажки. Вони мені були не потрібні. Не те, шо були непотрібні, але
це несправедливо. Це, начебто мені, вони думають, шо от, там, от дівчинка, там діти з села, і
в них там менше, менше варіантів там вчитися, менший доступ до інформації, до знань, і тому
ми даємо їм поблажки. Нє, це є, з цього можуть погано скористатися. Тому, для мене це теж
несправедливість.
І: Ше якісь є ідеї?
Ів: Щодо несправедливості?
І: Так.
Ів: Несправедливо – те, що чоловікам за трудовим законодавством, не дають поблажки,
не дають скорочений день, якщо вони хочуть брати активнішу участь у вихованні своїх дітей.
Жінкам дають скорочений робочий день, чоловікам – не дають. Це несправедливо. Просто
дехто турботу, несправедливість точніше, може протрактувати, як турботу. А для мене,
швидше, буде гіпертурбота, це як несправедливість. Наприклад, не дозволяти жінкам
працювати в нічний час. Так, начебто, держава таким чином турбується за жінок, але це теж
несправедливо. Хоче жінка працювати в нічний час – нехай працює.
І: Згадай приклад справедливого випадку?
Ів: Легше згадати, говорити про несправедливість. Справедливий випадок. О, я згадала
справедливий випадок. Це, коли ми з дівчатами два тижні тому, на день народження (…), моєї
подруги, сиділи в (…), в Моршині на квартирі і (…) розливала вино. І вона усіх нас, там було
четверо дівчат, вона взяла всі бокали, всі келехи, поставила їх в ряд, і розливаючи вино
дивилася, шоб воно все було дуже по лінії. Мене це дуже здивувало чомусь, не знаю. Оце було
справедливо. Хоча, це було рівність. Справедливіше було запитати: «Може хтось, ви хочете
більше, хтось хочете менше?». Мені хочеться розказувати за якісь особисті дуже справи, але
я не думаю, не знаю чи варто.
І: Можна.
Ів: Можна? Ти нікому не розкажеш?
І: Ні. То тільки для мене.
Ів: Ти знаєш, в мене оці таракани з розлученням і з (…). Для мене, от якісь моменти,
коли мені стає боляче, і я там починаю жалітися Богові, жалітися, і я себе, не знаю чи
переконую, чи дійсно так вважаю, може в якийсь момент намагаюсь себе переконати, шо ні
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(…), це справедливо. Тому-шо, ти от погано поступила по відношенні до Саші, і тепер Міша
поступив погано по відношенні до тебе. І (…), в якийсь момент, було дуже боляче. І,
відповідно, тобі зараз має бути дуже боляче, тому-шо це справедливо, шо ти поступила погано
з людиною, значить тобі має бути погано. А потім, я зразу роблю, зразу надаю приклад до
попереднього питання, приклад несправедливості, я зразу думаю: «Але (…) вже менше, якби
часу, йому було неприємно. Тому-шо, він зразу одружився, побудував вже сім`ю і вже
щасливий». І по тих вимірах, я би вже мала теж бути щасливою, одруженою жінкою. Хоча, я
не знаю чи воно мені нада.
І: Шо для тебе соціальна справедливість?
Ів: Це всім – по його діях, згідно його дій і вчинків.
І: Ше раз?
Ів: Кожному – згідно з його діями.
І: Хто оцінює ці дії?
Ів: Залежно хто, де. На роботі – роботодавець, вдома – батьки, якшо ми говорим про
дітей, загалом – Бог. Хоча я, все ж таки, починаю бути схильна, що в Бога буде індивідуальний
підхід до кожної людини. Хоча, в Біблії про це не згадано, але інакше мені нема шансів, в мене
нема шансів.
І: Шо ше по соціальній справедливості тобі асоціюється?
Ів: Справедливість, рівність, братерство. Теорія справедливості Джона Ролза, але я її
погано знаю. Мені ше справедливість асоціюється з товстою книжкою з синьою обгорткою,
Джон Ролз.
І: Знаю таку.
Ів: Справедливість. Ну, от і все.
І: Подивись, ти заповнювала табличку свого сьогоднішнього дня. Чи був сьогодні
справедливий чи несправедливий випадок?
Ів: Я шось застрягла на моменті, коли в маршрутці їхали, і хлопець довго не сідав,
подивився, шо навколо хлопці, і чекав, коли прийде дівчина, шоб дати їй місце. А людей було
так багато. І я думаю: «Він, якби сів, то би було легше, тому-шо, місця було би більше в
маршрутці». Я думаю, чи це справедливо, чи несправедливо. Але це просто. Я його не відношу
ні туда, ні туда. Я просто не можу йому дати оцінку. Справедливе чи несправедливе. А можна
за вчорашній день?
І: Давай.
Ів: Вчора мені на роботі дали більше грошей, ніж ми домовлялися, там, за пару днів. Я
виступала, там, на одному круглому столі, і ми домовлялись за одну суму, а мені дали більшу.
Це було радісно, але в мене було відчуття, я зараз поясню чого в мене виникло то відчуття. Я
працюю на роботі ше з одною дівчиною. Я знаю скільки вона отримує заробітної плати. Я
знаю, що вона виступала на цьому ж круглому столі, і їй би нічо за це не платили, окремо. А
мені, ніби крім ше зарплати, за це заплатили окремо. І я, якби до кінця невпевнена, шо їй не
заплатили, але мені так дуже здається. І от, коли мені дають, дали таку суму, і я бачу, шо, і в
мене в голові зразу виникає думка: «Шо за двадцять хвилин мого виступу мені дали пів її
місячної зарплати». То от мене, порівняння мені заважає. От, я зразу відчуваю шось, я чисто
можу своє життя оцінити, як життя, де зі мною відбувається несправедливість, через то, шо в
мене краще, ніж в когось. Хоча, хтось може подумати, шо в мене життя казачка, зі сторони
подивитися. Але, от мені деколи здається, шо в якісь моменти, шо, бач, як з оцією зарплатою.
Мені стає жалко цю дівчину, тому-шо, я розумію, шо вона так і до офісу прив’язана і так на
ній багато справ. А я знаю, шо вона отримує в рази меншу зарплату, ніж я. А я роблю менше
роботи. Це приклад несправедливості. Але я стараюсь не дуже на тому зосереджуватись, томушо тоді, або (…) віддавай їй пів своєї зарплати, або сиди тихо, і не говори про
несправедливість. Які були несправедливості.
І: Або справедливості.
Ів: Або справедливості. Та, начебто, все було справедливо. Хіба несправедливо, шо
мене Анна Дмитрівна сварить, шо я не їм. Це несправедливо, тому-шо вона не враховує мої
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бажання. Мені здається, взагалі, питання справедливості – несправедливості – відносне. Це,
як ми очікуєм, як ми оцінюєм ситуацію. Нам шось погано, нас хтось образив, і ми будемо на
весь світ кричати: «О, яке життя несправедливе! Чи, як там той, чи та зі мною людина
поступила несправедливо». А насправді, це може бути просто незадоволення твоїх якихось
потреб. А про справедливість, яка є постійно, якої є дуже-дуже багато, ми про неї згадуємо
дуже рідко. Тому-шо, мені здається, шо в нас багато людей звикло жалітися, і через те
говорити про несправедливість, ніж радіти і говорити про справедливість.
І: А як досягти соціальної справедливості?
Ів: Мені здається, її так не досягнеш, такої, як в чистому виді, як хотілося б.
І: Чому?
Ів: Тому-що, як я казала, з народженням і з можливостями, які є. Наприклад, людина,
от я повторюся з навчанням. Хтось мав можливість подорожувати, і таким чином, вивчити
мову якусь, а хтось не мав, і він відповідно, вчив бувши в школі, в якійсь сільській бібліотеці,
не маючи доступу до інтернету, по якихось старих підручниках вчив мову, ніколи її не чув,
нею ніколи не спілкувався, і відповідно, не має ні акценту. Він приходить, і здає екзамен,
вступний, наприклад. Здає гірше, ніж та людина, яка мала можливість подорожувати і наймати
репетитора, і вчити далі. І та людина, яка здала гірше, з села, буде казати, кричати на весь світ:
«Як це несправедливо. Я в селі мучуся, а він тут, шо? Пішов в інтернет – всьо маєш. А в нас в
селі немає інтернету». Тому, це отака справедливість, її ніколи не досягнеш з такої
справедливості. Але, коли люди на старті, незалежно, чи це робота, чи це якийсь творчий
процес, чи це бігова доріжка, в них повинні бути одинаково, в них повинні бути одинакові
умови, в них повинні бути з однієї фірми кросівки, якщо це на біговій дорожці, в них повинен
бути однакової якості, потужності комп’ютер, який може виконувати за той же проміжок часу,
ту чи інше роботу, це повинен бути однаковий режим там харчування і так далі, однакові
умови праці. От мені здається, шо це буде справедливо. Тоді, вже результати, то шось, шо
залежить вже виключно від тебе.
І: А які маємо бути ми, шоб було справедливо? Є об’єктивні обставини, в нас рівні
можливості, шо має бути в нас?
Ів: А ми, шо має бути в нас? Ми не маємо зазіхати, це як у Канта з свободами. І моя
свобода закінчується там, де починається свобода іншого, та. Тобто, ми не маємо думати, шо
нам хтось шось винен, або думати, шо всі нам шось винні. Ми не маємо, ми маємо бути
чесними по відношенню до себе і по відношенні до інших людей. Не зазіхати на права і
свободи іншої людини. І в момент, якщо ми створюємо умови для того чи іншого процесу, чи
для тих чи інших людей, не керуватися симпатіями власними. Я зразу подумала знов про
роботу. Знаєш, якшо якийсь співробітник більше подобається директору, а інший співробітник
– менше, і це буде впливати на визначення тих чи інших умов.
І: Чи є в тебе ше шось додати до теми інтерв’ю: до принципів, цінностей, питань
соціальної справедливості, несправедливості?
Ів: Я зараз, як почну говорити, то буде пізно. Я вже про Канта згадала, про якого чотири
роки навіть ім’я його не вимовляла. Тут буде страшно, якшо я буду ше дальше шось говорити.
Всім треба читати Фромма «Іскуство любіть». Там багато про принципи, про розвиток, про
цінності. Як ми научимося так любити, відповідно до того визначення любові, яке дає Фромм,
любити так себе і оточуючих, то світ стане чу-чуть кращим.
І: Дякую.

471
Roman_19_m
І: Добрий вечір. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 16 липня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з Романом. Роман, яке твоє теперішнє самовідчуття?
Р: Чудовий, чудове, навіть я би сказав.
І: Що саме впливає на твоє самопочуття?
Р: На моє самовідчуття впливає, напевно, якщо говорити по сьогоднішньому дні, то це,
я був сьогодні, займався своєю улюбленою справою, крім того, якби сказати, займався своїми
улюбленими справами. Був, можна так сказати, на роботі та був на тренуванні. Після чого,
трошки змучившись, пішов додому, можна сказати, підвечеряв і зараз відпочиваю.
І: Романе, за якими життєвими принципами має жити людина?
Р: Ну, в кожної людини – свій життєвий принцип. В когось – кар’єра, в когось – сім’я,
в когось, там, не знаю, – втіха. Є люди, в кого, там, життєвий принцип може бути, не знаю,
там, – чим побільше, та шо говорити, різні, як то говориться, люди. В декого – чим побільше
(… 1:34), в декого – чим побільше допомогти людям. Хтось, там, задовольняє свої, там, фізичні
втіхи, ше шось. В мене, напевно, все таки, основним критерієм є сім’я. А другим – це в дечому
є робота. В мене робота полягає в тому, що чим більше ти працюєш, чим більше ти
викладаєшся, тим більше ти отримуєш.
І: Що саме отримуєш? І що вкладаєш?
Р: Вкладаєш, якби сказати, свій робочий, але в більшості, свій вільний час, за що ти,
можна сказати…, я навіть не знаю з чим це порівняти, можна порівняти з якоюсь пірамідою,
напевно. Ти працюєш, два роки пропрацював без різних доган, без зауважень – отримав нове
звання. Ше пропрацював – отримав ше. Відповідно, чим більше ти працюєш і показуєш вищий
показник, тим більше в тебе можливості отримати нове звання та нову посаду (дзвінок в
двері)…
І: Тобто кар’єрний ріст, наскільки важливий кар’єрний ріст?
Р: Та він, в більшості, важливий. Тому-що, відповідно, ти в кар’єрі ідеш вверх. В тебе є
можливість утримувати свою сім’ю, і створювати для неї кращі умови. Відповідно, коли ти
працюєш в тому середовищі, де ти не йдеш на роботу і ти терпиш то, шо там 6 годин, все –
робочий день закінчився. А коли ти йдеш на роботу, і ти відчуваєш задоволення. Коли ти
працюєш, як сказати, це важко назвати роботою, це більше як хобі. Це як спортсмен. Він
тренується – получає задоволення. Те саме і в мене, я працюючи, получаю задоволення. Та,
звісно, буває, що нервуєшся інколи, з ким таке не буває. Завжди тебе шось роздратує і ти
хочеш все кинути, але потім, в один момент, заспокоюєшся, і розумієш, шо без труднощів не
буває якогось там кроку вперед.
І: А які цінності в людей навколо тебе?
Р: Для мене існують цінності в житті – це…
І: Які цінності в людей навколо тебе?
Р: Ага, якшо говорити, які цінності в людей, які навколо мене, то це говорити поодному. Це говорити з того кола людей, з якими я спілкуюся, чи з того кола людей, з якими я
там співпрацюю?
І: Давай почнем з тих, з ким ти спілкуєшся.
Р: Спілкуюсь я з дуже вузьким колом. Я людина більш скрита, я не люблю до себе
підпускати всіх підряд. В мене є, можна сказати, декілька товаришів, з якими я товаришую з
далеких часів. І в них такі притаманні риси, це є, якби сказати. Для мене, є вони, там,
відкритими особами, чесними, справедливими і такими, що не кинуть в біді. А з тими людьми,
з якими я контактую, наприклад, на роботі, це, все-таки, напевно, більше – брехливість, інколи,
ніби недовірливість. Але це так і має бути. Не можна довіряти всім підряд. Тому-шо, дуже
комунікабельним не можна бути. Бо якшо відкритий до всіх, то тебе просто люди не
сприймуть, як за серйозну людину. З одною сторони, треба бути відкритим, треба бути більш
толерантним, як там толерантним, це вже зовсім інша розмова. Але не можна бути таким, от
(… 6:30), треба інколи стримуватись, мати певну виваженість. Не завжди треба говорити то,
шо зразу на язик падає. Треба спочатку подумати те, що ти хочеш сказати.
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І: Тобто, якщо говорити про свої цінності, скажи, що для тебе є цінним?
Р: Які мої цінності? Для мене основна цінність – це є правдивість, от шоб люди не
брехали. Тобто, якшо це стосується сім’ї та близьких людей, то основний критерій – це просто
не брехати. Тому-шо, коли людина, з якою ти там… їй вже важче, як сказати, дружиш, і вона
тобі бреше, це, не знаю, це нижче будь-чого. Можна, не знаю, шо ще. Гірше за таке – просто
немає. Для мене це незрівнянно. Людина, яка мені збрехала, значить, це (…7:31), збрешу
комусь іншому, значить я зробив щось дуже-дуже погане.
І: Тобто, цінності вже все, так?
Р: Якщо вважати так, шо людина з тобою відкрита і не бреше, то я навіть не знаю, які
ще цінності можна сказати, які би були такими важливими. Тому-що, ця цінність охоплює в
загальному все.
І: Тут хочу уточнити. З одного боку, ти говориш, що для тебе цінним є правдивість
і відкритість. Тільки-шо, буквально ти сказав, що це найбільш цінне. З іншого боку, ти
говориш про те, що не можна бути зі всіма відкритим, треба бути виваженим. Тепер я
хочу знайти оцей баланс.
Р: Я, я, баланс є між тим, що от, якби сказати, що от, ми коло людей, от є, якби сказати,
от є ядро, є шар. Ядро – це є я, можна сказати, моя сім’я, точніше правильно було сказати, моя
родина, можливо, майбутня сім’я, і то коло близьких людей, їх буквально там до 5 осіб, з якими
я там, от все. Це моє ядро. Моє таке життєве ядро моїх людей. Є просто, от дальше все, що йде
після ядра і аж до оболонки, – це є світ, це є таке, з тими людьми, шо ядро, там треба бути
відкритим, там треба бути, якби говорити правду один одному. А те, що йде після ядра, це вже
зовсім інша справа. Там повна протилежність. Там для мене, правда, якщо людина мені
збреше, я зрозумію. Бо в нас нема такого якогось один перед одним, якби сказати, от, шо я
йому маю сказати правду, він мені має сказати правду. Тобто, ми не є один одному кимось.
Просто знайомі. Виважений, невиважений, от з тими людьми я можу бути невиважений. Я з
ними є такий, який я є. Коли я вихожу на вулицю, де незнайомі люди, там треба бути
виваженим. Тому-що, хтось на тебе не так подивиться, і завтра скаже: «Та, це якийсь оболтус»,
чи ще щось. Ось тут, якраз ця паралель.
І: Я зрозуміла, дякую. Які твої теперішні інтереси?
Р: Мої інтереси незмінні. Мене цікавить, все ж таки, як сказати, навіть не знаю. Якщо
говорити щось такого, то мене, шо мене цікавить, там кримінальне право, кримінальний
процес. Це по моїй спеціальності, ось. В мене таке, там, хобі є, я інколи, я люблю переглядати
різні такі фільми, де там такий детективний мотив. І просто дивлюся наперед, і чи я правильно
мислю, чи неправильно. Там дійсно все дуже круто виглядає. А з таких інтересів, в мене є хобі,
я з 13 років займаюсь водним поло. Зараз вже не займаюсь професійно, бо займався
професійно, навчався у спеціалізованому закладі. У подальшому займаюся, розвиваюся, і в
мене завжди була цікавість така – це історія. Я не та людина, яка історію, назвемо так
«глаголить». Як от, я думаю, шо, наприклад, то був, наприклад, Мазепа, він точно – герой
України. Я людина не та, шо любить історію, і говорити, вот, він був тільки героєм. Бо є
моменти, де він – зрадник, а де він – герой. Такий, більш з нейтральної позиції. Прив’язаності
до якоїсь там певної історичної події в мене нема.
І: Ти дивився серіал «True Detective» з Макконахі?
Р: Ні-ні, я американські, я коли їх дивлюся, то я розумію, що …
І: Це інший вид, подивися.
Р: Нє, коли просто 5 детективів веде одну справу, я …
І: Подивись. Тобі має, я не знаю, мені з соціологічної точки зору сподобалося. Там
не так, шо той вбив того, вони ловлять, а як він думає, як він доходить
Р: Тут я розумію. Це багато чого вартує, правильна побудова думки.
І: Мені сподобалось. Окей. Будемо до наступного питання переходити. Роман,
згадай приклад несправедливого випадку.
Р: То напевно далеко йти, шось таке вагоме. Я стараюся більш шось таке підібрати. От,
то командир сказав: «Все, можеш роботу не писати. Ти підеш на екзамен». Після того, так
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вийшло, що хтось сказав, хто заліз в папку і… Одним словом, я, наприклад, була ситуація в
мене, коли я ще навчався на першому курсі (…13:08), вийшла ситуація, я, як командир взводу,
відповідно, у мене в розпорядженні цілий взвод. Це 25 людей. Я ними опікуюся, і можна
сказати, кожна прогалина їхня – моя прогалина. І писали ми останній модуль з ТДП (теорії
держави та права). Я не буду казати, що я там добре вчуся, але поки маю бажання йти на
червоний диплом. В мене, я знав, що в мене виходить тверда четвірка. Я, якщо піду на
покращення, то в мене буде «5». Я не хвилювався, і спокійно писав свій тест. І викладач нікого
не валив, бо кого вже завалив, то вони вже все. І один товариш, в нього дядько, можна сказати,
працює в університеті, він тоже старається йти на червоний диплом, але методом того, щоб
подзвонити і йому зарішали. Він хотів, одним словом, лежала папка, він підійшов до папки,
відкрив її, хотів взяти відповідь. Але не знайшов, побачив, що викладач іде. Її недозакрив, і
вона лежала в такому. В кінцевому результаті, викладач сказав, всьо равно пішов на екзамен,
в мене в кінцевому вийшло, все-таки, «4», не «5», а в товариша вийшло «5». Хоча, він
фактично, ось така несправедливість. Нічого. З одної сторони, справедливий, бо це моя
прогалина. Не знаю, якийсь такий несправедливий вчинок. Я багато просто можу сказати, але
не знаю, просто, підібрати якийсь такий хороший аргумент, щоб сказати «несправедливість».
Та її дуже багато. Навіть тепер, точно скажем, справедливість, в мене товариш є, він є (…
15:17), та, добре вчиться все, сам вчиться. І я просто виконую таку громадську позицію,
очолюю самоврядування. І вийшла така ситуація, шо просто реально, в мене було якесь таке
бажання, щоб він отримав цю стипендію, тому-шо вона йому реально потрібна. Реально
людині не хватає, тому-шо, він сирота. А вийшло так, що получила людина, у якої все є, якій
вобще (… 15:57), але зверху набрали, і сказали, що він получив. А я вважаю, це реально
несправедливістю. Тому-шо це нашо йому? В нього вже є. Це потрібно реально іншим людям,
і вони на це заслуговують. От це реальна несправедливість. Це така несправедлива
несправедливість. Меганесправедливість.
І: З чим тобі асоціюється соціальна несправедливість?
Р: Несправедливість – це, як-от, я людина, можна сказати, яка багато працює із
законодавством, і коли прописано, шо от, ти, наприклад, 20 раз, і тобі за це, там не 20 раз, там
40 раз, ти 40 раз здав кров, і ти получаєш за це донора, почесного донора. Одна людина здала
20 раз, і получила почесного донора, а інша людина вже здала 45 раз. Але їй не дали почесного
донора. Тобто, коли це є обхід правила, як у спорті. От, є ситуація, коли суперник вдарив
іншого суперника, а той не відповів. Але дають попередження, одним словом, тому, хто не
вдарив. Знову, такі, тобто, коли суддя засуджує, бо судді чуть башлянули, і сказали, треба, шоб
та команда виграла. І суддя валить іншу команду. І в результаті, ця команда програє. Хоча
вона була на голову сильніша. Несправедливість – це, коли вчитель в школі ставить оцінку
сину чи дочці своєї знайомої, хоча він баран бараном. А людина, яка, там, знає, їй не ставлять
цю оцінку. Несправедливість – це коли хлопець чи дівчина говорить свому хлопцю чи дівчині,
шо вона любить, шо там просто вона вірна йому, а в один прекрасний момент, не зовсім чесна
або чесний. Це є тоже несправедливість.
І: Згадай приклад справедливого випадку.
Р: Справедливого випадку? Талон, вчора засуджений був, частина перша статті 173 з
позначкою (… 18:06) кодексу України про адміністративні правопорушення. Такий гражданін,
неодноразово б’є свою колишню дружину. І суддя там мінімальний, можна було штраф, можна
було оплатити, виправні роботи або громадські роботи. І суддя йому вкліпав адмінарешт. Оце
справедливо! Піднімати руку на жінку не можна. Справедливо – це, коли ти тренуєшся рік,
потім виходиш на змагання, здобуваєш перше місце. І ти ні з ким не домовлявся, і ти
справедливо отримуєш свою, отримуєш те, що ти заслужив.
І: Що для тебе соціальна справедливість?
Р: Справедливість? Треба подумати (.7). Не знаю, важко це назвати, тому-що, це утопія.
Насправді, справедливість – це велика утопія. Якщо би всі жили справедливо, всерівно
знаходилися люди б, які казали, що вони живуть несправедливо. Тому-що, людина, яка не хоче
працювати і сама чогось здобути, буде говорити, якщо він їздить на хорошому автомобілі,
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живе в хорошому помешканні, там гарно одягається, значить: «Він – всьо, він – бюрократ. От,
він живе нечесно, він несправедлива людина». «А я вот справедлива людина, бо я, вот, їжджу
на трамваї, і живу дуже бідно». Ця людина буде казати, що та людина несправедлива, хоча
насправді, вона справедлива. Пояснити поняття «справедливості» це не можна, це велика
утопія.
І: Але, коли ти назвав приклади про тренування і приклад про то, як засудили
порушника закону, всерівно в тебе є якісь асоціації з соціальною справедливістю?
Р: Є. Для мене справедливість – це, наприклад, може бути от, коли чоловік із жінкою
живе 20 років, і вони один одному говорять: «Я тебе люблю», і вірні 20 років один одному, і
не брешуть. Оце справедливість. Справедливість – це, коли в тебе є товариш, і стається біда в
тебе, цей товариш взнає про цю біду, і він тобі допоможе в цій біді. А не скаже: «Вибач, мені
треба їхати відпочивати». Це справедливість. Справедливість – це, коли ти робиш те, що ти
робиш, робиш це сумлінно і отримуєш за це хорошу винагороду. І тобі не треба думати, де то
собі знайти щось інше.
І: Романе, ти розписав свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні приклади
соціальної справедливості чи соціальної несправедливості?
Р: Та були, були. Приклад несправедливості. Це, в більшості, про вчорашній день, так
шо. Про сьогоднішній день – то дуже простеньке. Вчора було цікавіше. Несправедливість, шоб
сьогодні, це вчора було. Був перший суд, де адмінарештованому призначили покарання. Все,
ми його впакували, мали відвозити. Потім, був другий суд, коли приніс матеріали, все. Так
вийшло, що це було за годину до закриття суду. І суддя вже швидше поїхала, і відповідно
сказали: «Приходьте завтра». Ми сказали, що ми не можемо завтра прийти. Ми пояснюємо:
«Завтра – інші справи. Ми не будемо просто так водити цих правопорушників». А вона мені
почала читати, що суддя – це особа недоторкана, на неї не можна давити, всьо, зараз це, ще
щось. А я стою і думаю, я проти неї дуже маленький п’єска. І я їй сказав: «Ви розумієте, шо і
в нас є своя якась своєрідна робота. І повірте, шо вона не зовсім, як то говориться, якась там
неуповноваженіша за вас. Всього лиш на всього треба 15 хвилин приділити і поставити. Тобто,
людина сама визнавала, що їй дадуть 15 діб адмінарешту, вона вже готувалася до цього. А
натомість, зараз знову суд відкладається, і людина знову на вістках, що їй робити, коли там
суд буде». А знову таки, нас не так, що тобі дали постанову суду, що людину арештують і ти
її под канвой, і канвой завіз. Ти сам її маєш довезти на флюорографію, чи в неї немає
туберкульозу. Сам її повинен відвезти до лікаря, чи в неї нема побоїв. Сам повинен її відвезти
в ізолятор тимчасового утримання. Тобто, всьо це робити зразу по двох людях. А що це робити
по одній людині. Це ти сам вкладаєш із свого карману гроші, даєш арештанту 10 грн., щоб він
потім з Пустомит доїхав до цього. Тому-що, тобі просто треба зробити свою роботу. Оце є
своєрідна несправедливість. Ти робиш свою роботу, і ще повинен оплатити за те, що робиш
свою роботу. Несправедливо. В кінцевому результаті, ти виконав свою роботу. Особа –
адмінарештована.
І: Романе, як досягти соціальної справедливості?
Р: Де саме?
І: А які в тебе зразу думки з’явилися, коли я задала запитання?
Р: (… 25:24) Це сім’я і кар’єра.
І: Як досягти соціальної справедливості у сім’ї, а потім, як у кар’єрі?
Р: В сім’ї, це знов таки, бути вірним, але це неосновна робота. Бо ще треба бути, ще так,
щоб твоя друга половинка була тобі вірна. Якщо люди завжди говорять правду, і живуть душа
в душу, то звісно тут справедливість буде. А в кар’єрі, це, та, звісно, хочеться сказати, що треба
працювати, і ти отримаєш те, що ти хочеш. Але, по факту, навіть язик не повернеться таке
сказати. Тому-що, сам розумію, що інколи може бути таке, що є особа, вона передзвонить,
скаже, що: «Клас, пацан», бо він реально класний пацан, бо виконує роботу, і його, нову йому
якусь знайдуть посаду, або ще щось. Тому-що, навіть, якщо класний пацан, ти стараєшся, в
тебе реально є, як то говориться, мозок, не завжди тобі те, на що ти заслуговуєш, поки ти
сам…Знову ж таки, ти класний пацан, попросиш когось іншого, набагато крутішого пацана,
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щоби він передзвонив до тебе, до ще одного пацана, і сказав йому, що ти класний пацан. Вибач,
що я так говорю, просто не скажеш всьо так напряму. З одної сторони, це є несправедливо. А
з одної сторони, це є справедливо. Тому-шо, я знаю, тобто я сам особисто познайомився з
набагато класнішим пацаном, тому-шо, я класний пацан. І той класний пацан передзвонить до
іншого класного пацана. То це все я сам зробив. Відповідно, з моєї сторони – це
справедливість. Хоча для іншої людини – це несправедливо.
І: Романе, чи є тобі ще щось додати до теми нашого інтерв’ю: про принципи, про
цінності, про соціальну справедливість, несправедливість?
Р: Так, звісно. В мене, за моїх нещасних 19 років, було багато можливостей побачити,
як живуть люди в інших країнах, там, само більше в Євросоюзі. І з одної сторони, от, не знаю,
я не ставлюся дуже позитивно там до Євросоюзу. І звісно, дуже негативно ставлюся до
Таможного союзу, бо там є свої оці всі. Одним словом, я не дуже толерантна людина по
відношенню до цих всіх традиційних. Тому, мене дуже (… 28:24) в Європейському Союзі.
Але, не знаю, там мені реально помітно справедливість.
І: Непомітно?
Р: Нє, там помітно справедливість. Чому? Тому-шо, не знаю. Пам’ятаю, ми по
змаганнях їздили, всі команди були там забезпечені. При тому, що вони були на голову слабші
за нас, але реально в них було все. А ми, як ті звірі нещасні, вовки, голі, босі, а рвали, як не
знати хто. Там мені була справедливість. То ж язик не повернеться сказати, але чомусь мені
здається, що була маленька частинка справедливості в Радянському Союзі. Там була дуже
потужна система. Звісно, вона пішла на спад, десь так в районі 70-х-80-х, там, вже повністю
був. Але, якшо, от взяти деякі деталі з Радянського Союзу, з ЄС, то можна реально склєпати
дуже хорошу, не знаю, от мені дуже подобається, як держава – Швеція. І грали з ними,
спілкувалися, але все-таки, найбільше мене привабили люди, з якими спілкуватися – це
ірландці. Це держава просто, там люди настільки приємні, відкриті, і з ними реально приємно
спілкуватися. І поляки. Чому поляки? Тому-що, той крок, який вони зробили за ці всі роки…
Страшенно мені не подобаються такі держави, як Франція і Німеччина. Як мені, більше
населення їхнє не подобається. Я – не шоб є якимсь там расистом, чи ще щось. В мене своя
якась певна позиція до того всього. Реально, я просто жив у Німеччині, в Берліні, у (…) районі,
і мені хватило побачити, шо це робиться. Тобто, це страх. Я розумію, що людина приїжджає з
іншої держави в іншу державу, але треба поважати закони іншої держави. А не приїжджати в
іншу державу, і трактувати свої закони. Тобто, я не є великим християнином, щоб там
говорити шось з такого, навіть назву себе «атеїст». Але інколи, от все це мусульманство «вбий
невірного – попадеш в рай», тобто, не знаю. Тоже, інколи християнина послухаєш, важко
назвати загальну цю там. Дуже-дуже віруючі люди, коли говориш, от, наприклад, карма, вони
говорять: «Карма – це погано. Ладно, сорі. Я зрозумів тебе. Ти класний пацан. Карма – це
погано». Не можна говорити карма. Це, це вже зовсім інша історія, правильно?
І: Що вважаєш за потрібне. Мені цікаво почути твою думку.
Р: Та, шо. У загальному – все тоді.
І: Якщо все, то дякую.
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І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 26 червня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з Інною.
Ін: Добрий вечір.
І: Інна, скажіть, будь ласка, як Ви себе почуваєте в теперішній ситуації?
Ін: Стосовно ситуації в країні, чи взагалі, в моєму житті (сміх)?
І: Почнемо з країни, а потім дійдемо до Вашого життя.
Ін: Добре. Стосовно країни, звичайно, є переживання, переживання, взагалі, за
майбутнє. Є велика віра, що все буде добре, що я дуже сподіваюсь. І сподіваюсь на такі дії
нашого президента. Але такі занепокоєння, звичайно, є, і досить таки сильні. Тим більше, шо
у мене є навіть знайомі, котрі зараз знаходяться в зоні активних дій.
І: Дякую. І Ви, також, хотіли сказати про ваші почуття в особистому житті.
Ін: В особистому житті я, нарешті, маю більше вільного часу. І тому маю час для
дослідження себе, саморозвитку. Тому, якраз це інтерв’ю, насправді, припало на такий досить
активний і позитивний період мого життя. Я себе дуже добре почуваю.
І: Дякую. Інно, скажіть, будь ласка, за яким життєвими принципами має жити
людина?
Ін: Так-так-так-так. Напевне, перш за все, це доброта, людяність, відповідальність,
повага. То напевно такі найголовніші речі, котрі мали би бути стосовно не лише людей, коли
ми говоримо про спілкування, про відносини, так само, і в роботі, напевно.
І: Ви назвали: доброта, людяність, відповідальність, повага. І я так розумію, ці
принципи мають бути, мають втілюватись в оточенні, оточення – це якісь стосунки
дружні і робота.
Ін: Так!
І: І скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами живете Ви?
Ін: Мої життєві принципи… Досить важко тут сформулювати, насправді, чітко все по
пунктах. Але, напевно, поважати інших людей, робити добро, бути відповідальною і
працьовитою в житті, дотримуватись, напевно, якихось таких, не те, що правил в житті, але
всеодно, цих таких цивільних речей. Наприклад, водіння машини за правилами, щоб це все
відбувалося. І то, напевно, такі найосновніші.
І: Хотіли ще шось додати до життєвих принципів?
Ін: Цінувати життя і позитивно до нього ставитись. О, і ще саморозвиток тоже, це тоже
до цінностей.
І: Це Ваш, чи загалом?
Ін: Я вважаю, що це мало би бути завдання кожної людини. Але кожен з нас має вибір
чим займатися в житті, чи розвиватися, чи не розвиватися. Взагалі, в ідеалі, напевно – так!
І: Ви сказали, що в ідеалі – це так. Які перепони можуть стояти, з якогось власного
досвіду можете назвати, перед тим, щоб втілювати ці принципи: доброта, людяність,
відповідальність, повага, саморозвиток в житті?
Ін: Перепони, так… Можливо, якісь певні життєві обставини.
І: Вони є індивідуальні, так?
Ін: Я думаю, так. І насправді, це більше стосується, напевно, якихось хвороб, нещастя
у житті людей, які просто можуть в певний момент, не просто зіпсувати настрій людині, але і,
от, похитнути оті такі цінності в житті. Але це, якщо людина слабка в своїх баченнях цих
цінностей. Якщо вона знає чітко, що вона хоче, що, і оточення є, котре її підтримує, я думаю,
шо цих перешкод не буде, насправді. Але-але. І звичайно, напевно, випробування Бога, які
Він нам може ставити час від часу, вони також можуть впливати.
І: Ви частково згадували про цінності. Можливо, принципи і цінності пов’язані?
Чи можете Ви сказати, які цінності панують серед людей, які навколо Вас?
Ін: Я думаю, що, в принципі, ці цінності, які я зазначила. Вони, кожна людина вибирає,
насправді, собі оточення схоже на себе (сміх), я так думаю. Тобто, в будь-якому випадку, якщо
людина від тебе кардинально відрізняється в поглядах, то ти з нею менше спілкуєшся, або
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взагалі не спілкуєшся. Тому, я думаю, що коло людей, котрі знаходяться навколо мене в даний
момент, відстоюють ті самі, напевно, життєві принципи, загалом.
І: Цінності… ви про принципи говорили? Ше, шоб підсумувати, які цінності, ми
зараз про цінності говоримо, які цінності у Вас?
Ін: Цінність. Цінність життя, цінність відносин. Я не знаю, чи правильно виражусь,
якщо скажу цінністю наявності Бога в твоєму житті.
І: Життя, відносини, Бог, можливо, ще шось?
Ін: Може бути, звичайно, справедливість. Але це досить така підсумність
справедливості. Але – ні. Я думаю, що отак.
І: Окей. Ми почали говорити про справедливість. Назвіть, будь ласка, приклад
несправедливого випадку?
Ін: Несправедливого, стосовно мене, чи взагалі?
І: Що згадаєте, можна і про Вас. Шо перше спаде, згадаєте.
Ін: Взагалі, я вважаю, що цей світ є дуже справедливий.
І: Світ справедливий?
Ін: Та. Типу, він був створений справедливим. Життя наше справедливе. І ми всі, такі
негативні речі, які трапляються з нами, думаю, що ми це заслужили. Можливо, іноді бувають
люди несправедливими відносно один до одного. Але, знову ж таки, якщо до тебе так
відносяться несправедливо, можливо, ти щось несправедливо так само робив для іншої
людини.
І: А якийсь приклад?
Ін: Приклад несправедливості. Несправедливо в нас анексували Крим. Несправедливо
те, що російські ЗМІ використовують інформацію, як засіб впливу на людей, дуже масового
впливу.
І: Що для Вас соціальна несправедливість?
Ін: Мені, насправді, важко на це запитання дати відповідь. Тому-що, тому-що, я не
вважаю, що світ є несправедливим. Ти питала, це моє уявлення про світ – що в ньому є
справедливість. Тому, сказати, що таке несправедливість – для мене важко насправді.
І: А що для Вас соціальна справедливість?
Ін: Справедливість – це отримання того, чого ми заслужили.
І: Наскільки ми впливаємо на те, що ми заслужили? Тобто, все залежить від
людини, то, шо вона заклала базу, як вона поводиться? Людина сама творить собі
справедливу обстановку?
Ін: Ну так! Своїми діями, своїми вчинками, думками, відношеннями.
І: Може ще щось про справедливість? Що для Вас соціальна справедливість?
Ін: Напевне – ні!
І: Тоді справедливий випадок згадайте.
Ін: Справедливо, та… Справедливо, що мене оштрафували за те, шо я припаркувалась
не там, де треба (сміх).
І: Ще може щось згадали?
Ін: Справедливо, якщо людина отримує гідну зарплатню за свою роботу (сміх), гідну
оплату за свою роботу.
І: Дивіться, Ви розписали свій день. Чи були сьогодні випадки соціальної
справедливості? Кажете, що соціальної несправедливості для Вас не існує. Чи були
сьогодні справедливі випадки?
Ін: Я сьогодні зазначила в цій формі відчуття великої поваги до свого начальника. І
насправді, оцей випадок справедливості був присутній саме у його розмові з нашим
колективом. Ті речі, чому він нас кликав. З одного боку, він нас хотів загалом всіх, як
посварити, але це було справедливо. Тобто, дійсно, були випадки за, що можна, не знаю
наскільки, покарати. Тому-що, вони не є такими сильними, але за, шо вичитати треба.
І: Як досягти соціальної справедливості?
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Ін: Я думаю, перш за все, треба починати з себе і зі свого ставлення і відношення до
інших людей. Ставлячись з повагою до інших, є така фраза оця фраза про те, що «якщо ти
хочеш, щоб до тебе інші ставилися…». Нє. «Стався до інших так, якби ти хотів, щоби вони
ставились до тебе». Думаю, що ми шукаємо справедливість у всьому житті. Напевно, перш за
все, потрібно бути справедливим самому… І можливо, в житті бувають випадки, коли ми
ставлячись справедливо до когось, можемо отримати навзаєм якийсь негативний досвід. Але
це наш досвід, та. Тобто, це те, як ми вчимося, і наше випробування, і тому, як ми зреагуємо в
цій ситуації – також є певним показником, наскільки ми сильні у своїх уявленнях та цінностях.
І: Тобто, Ви кажете про цей зв'язок, наскільки ми реагуємо на справедливість
залежить від наших цінностей. Справедливість – це інструмент, чи – це ціль?
Ін: Я не думаю, що це інструмент. Я думаю більше, що інструментом, це, звичайно, як
результат… Це може бути ціль для певних людей. Але, насправді, якщо ми будемо шукати
справедливість в усіх діях там кожної людини, і себе, в тому числі, я думаю, що незавжди ми
навіть в собі знайдемо, що ми справедливі з іншими. Я думаю, це, як результат чогось, твоїх
дій.
І: Чи є у Вас ще щось додати до питань соціальної справедливості?
Ін: Напевно, ні.
І: Цінності, принципи..?
Ін: Також – ні. Такі найосновніші, такі речі, я думаю, що сказано.
І: Загалом, щось додати до інтерв’ю?
Ін: Напевно, шукаючи справедливість, хотілось би так зазначити, шукаючи
справедливість, не слід забувати, що ми самі буваємо іноді несправедливими з іншими
людьми. Але свої помилки, нажаль, незавжди ми бачимо. Тому, шукаючи справедливість,
треба починати перш за все з себе!
І: Ви зазначили, що шукаючи справедливість, не треба забувати, що ми інколи
буваємо несправедливі з іншими. Тобто в відносинах людина –людина, все-таки, існує
несправедливість?
Ін: Так, звичайно. Як результат певних якихось дій, напевно та.
І: Тобто, я б хотіла уточнити, чи я правильно зрозуміла, що, якщо справедливість,
вона більш глобальніша, і на рівні міжособистісному, на якомусь груповому рівні,
глобальному рівні, на глобальному, вона проявляється на Вашу думку? Взагалі, вона
існує на глобальному рівні? Тобто, несправедливість – це більше таке явище на оцьому
нижчому мікрорівні?
Ін: Незавжди, насправді. Тому-що, це залежить від будь- яких вищих рівнів. Вони всі
складаються з людей насправді. Тому, оцей фактор, людський фактор, він буде присутній
усюди. І якщо ми говоримо, наприклад, про юридичну сферу, тобто, люди, котрі мають владу,
і вони є, наприклад, там, суддями, вони можуть бути несправедливими стосовно певних
якихось, або злочинців, або людей, котрі насправді, не вчинили злочин. Несправедливими
чому? В силу оця несправедливість може бути, як результат чого, – неправильного уявлення,
наприклад, про своє життя, про цінності в своєму житті, дивлячись, які цінності людина
відстоює. Бажання мати гроші, коли гроші переважають в принципах людини більше, ніж там
звичайна людяність. Якщо, можливо, це страх, я не знаю. Тобто, різні можуть бути фактори,
чому людина поступає певним чином, неслідування закону, якби так, ти мусиш зробити в
цьому випадку. Але, насправді, так, звичайно, вона є усюди, де присутня людина. Всюди може
бути факт справедливості.
І: Чи є ще щось додати?
Ін: Я думаю, ні. Хіба якісь такі намітні питання, а так загалом…
І: Окей, в мене все. Дякую.
Ін: Дякую Вам!
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І: Доброго дня! Мене звати Заремба Ганна. Ми сьогодні у Львові. Сьогодні 8 липня
2014 року. І я розмовляю з Наталею. Наталя, скажи, будь ласка, як ти себе відчуваєш в
теперішній ситуації?
Н: Чесно кажучи, Захід дуже не відчув, не відчув дуже отих всіх, якби от, подій, якщо
мається на увазі зараз війна на Сході. Відчули тільки люди, які є воєнні, або родичами воєнних.
Це мається на увазі за Майдан, чи мається на увазі за війну на Сході? Бо я не зрозуміла за, що
розказувати.
І: За що вважаєте за потрібне.
Н: Майдан вже пройшов. Говоримо за теперішню, за теперішні події. Війна на Сході
мене турбує. Я вважаю, що якби не було, Схід України, Захід України – то є одне і єдине ціле.
І розділяти штучно, я вважаю, це не є правильним. Це не є правильним, тому-що, якби, я
розумію, що там живе етнічно зараз, більше живе росіян, якби то не було. Але, тим не менше,
люди заселені були після війни фактично туди, українці вимерли під час голодомору,
лишилась територія, і дуже багато є росіян, це правда. Але то не означає, що потрібно
відривати кусок України, бо так комусь подобається. Тобто, якщо люди вже живуть в Україні,
вони повинні з тим рахуватися, я вважаю, це правильним. Вони можуть розмовляти якою
мовою хочуть – російською, українською, вірменською, ідиш, то їхні приватна справа. Ніхто
ж там не робить ніяких їм гонінь, і не піддає тортурам. Наскільки я звернула увагу, навіть на
Сході висять вивіски російською мовою по магазинам, по барам. Хоча, по ідеї, це неправильно.
Україна – значить вивіски українською мовою. Я знаю, був такий закон, але от не знаю, чи
його відмінили, чи він далі продовжує діяти. Але такий, я знаю, був.
І: Дякую. І наскільки Ваше внутрішнє, Ваше внутрішнє самопочуття залежить
зараз від зовнішніх подій чи не залежить? Як Ви себе почуваєте загалом?
Н: Спочатку, як і в всіх людей, напевно, всіх переважно, більшість… Не буду за всіх
говорити, всіх не знаю. Ситуація мене дещо, не можу сказати, що налякала, але неспокійно
було, неспокійно. Але зрештою, потім я подумала собі так: що має бути – то буде, а що не має
– не буде. Ну сказати, що я боюся, що сюда от ввірвуться танки російські, і тут буде війна на
Заході, я, я не відчуваю того страху. Я впевнена, що такого не буде, просто не буде. Єдине, що
мені шкода Схід України, тому-що, там є і жінки з дітьми. От без води. Наприклад, в
Слов’янськ був скількись днів, не знаю скільки, но кілька днів був точно. Оце я вважаю,
дійсно, страшно. Дитині потрібно зварити їсти, а нема на чому, і навіть нема води в хаті
елементарно, то є страшно. Страшно, коли снаряди в хату залітають, з того, що я бачила по
телевізору, так, то страшно. Але я не боюся, що таке буде тут. Недалеко, географічно далеко,
і це заспокоює.
І: Дякую. Наталя, за якими життєвими принципами має жити людина?
Н: Не роби зла ближньому (сміх), і все буде в тебе добре. І свого не віддавай. Це один…
І: Можливо ще якісь?
Н: Один, такий важливий в мене. Намагаюся йому слідувати, а не всьо получається. А
ще якісь: будь простіша – до тебе потягнуться. І намагаюся не брати собі, от, до серця близько,
то, що я не можу змінити. Що я можу змінити, я намагаюсь змінити, що не можу – значить так
має бути, значить, то не моя проблема. От і все.
І: Тобто ці всі принципи, які ти назвала: намагатись не брати близько до серця, то
те, що не зможете…
Н: Не можу змінити.
І: Змінити, бути простішим і не робити людям зла, не робили людям зла і не
віддавати свого, це так… Ви, ти стараєшся жити за тим принципом?
Н: Так-так.
І: Відповідно, це принципи за якими має жити людина?
Н: Я вважаю, що так, тоді якийсь буде порядок між людьми. Принаймні, якась, я не
кажу, що рай на Землі не буде, бо то утопія. Але якісь, знаєш, моральні чесноти будуть
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збережені, бо люди, в основному, тягнуть ковдру на себе, але не думають, як то збоку виглядає.
З часом воно всьо приходить, знаєш.
І: Тоді в мене таке питання. Які цінності в людей навколо тебе?
Н: Я не знаю. Я не можу тобі тут сказати. Тому-що, я настільки добре не знаю людей.
Я просто не знаю, і ніколи я таких розмов не веду, навіть зі знайомими. Тому, я не можу за них
розписуватися. Люди є різними, всі різні, я не зустрічала однакових. Хтось добріший, хтось
зліший, хтось мудріший, хтось тупіший, знаєш, в елементарних речах. Сказати, що в мене
якісь там непорядні є друзі, я не можу. Чи сказати, що в мене кругом всі дураки, я – розумна,
тоже не можу, розумієш. Тобто, я не можу тобі сказати, дати тобі конкретну відповідь на те,
що ти хочеш почути.
І: Тоді, що є цінним для тебе?
Н: Що є цінним для мене… Від оточуючих? Ти маєш на увазі, що я очікую від людей?
І: Ні, що є цінним для тебе.
Н: Ну, розумієш, для мене, наприклад, на даний момент, є цінним моя робота, на даний
момент. Тобто, більше я проблем таких не маю. Ще півроку тому мені було важливо, щоби
батько не хворів. Ми з тобою знаємо про що мова, то не для загалу. Що буде потім – я не знаю.
В мене цінності в тому плані, знаєш, міняються. Матеріальне – духовне, то звісно – духовне,
то таке. А якщо говорити про матеріальне – в мене міняється.
І: Можна уточнити, матеріальне міняється, а духовне?
Н: А духовне – нє. Матеріальне міняється, а духовне – нє.
І: Добре. Якщо оці матеріальні цінності, вони змінні, духовні не міняються.
Н: Та.
І: Тоді, що в духовному плані тобі цінне?
Н: В духовному плані, як я вже казала: залишатися сама… Я того не казала, зараз кажу:
залишатися сама собою. Знову ж таки, не робити людям зле. Намагаюся, іноді, знаєш,
відключати, от я думаю, от навіть на роботі. От, я хочу там ходити зранку на роботу, мені так
добре. Потім, я розумію, що ж кругом є люди, яким тоже треба зранку вийти. Тобто, я не можу
весь час тягнути на себе ковдру, хоть хочу. Я себе намагаюся зупиняти. Тобто, не завжди
получається, я працюю над тим. Потім, що ще таке… Колись, я навіть могла відмовитись і від
категорії, бо я знала, що відберуть в якоїсь пенсіонерки. Я би, наприклад, і зараз так зробила,
бо я вважаю, що не можна відбирати те, що тобі по суті ще не належить. Але так
розпорядилися, що сказали: «Всьо вже, старим вже хватіт». Відібрали, дали молодим. Але я
казала: «Нє, я такої заяви писати не буду». Тобто, є речі, через які, я вважаю, не треба
перелазити. Що не є твоє в даний час, не треба його брати. Що буде твоє, тобі і так дадуть. Є
окремі моменти, коли, знаєш, доля дає шанс, і його треба використати. Тобто, ти розумієш, що
це є твій шанс – візьми. Але, коли то з то стосується – зроби комусь гірше, щоб тобі було
добре, – не тре то робити.
І: Окей. Ще, можливо, якісь цінності?
Н: Нє, наразі, нє. Я ще не так багато живу, Ань (сміх).
І: Окей.
Н: Не так довго.
І: Які сьогоднішні твої інтереси?
Н: Аня, там всьо буде дуже скучно і дуже нудно: хата, батько, кітка – домашня тварина.
На себе я часу витрачаю мало, в тому плані, що я просто, знаєш, вдягаюсь і йду на вулицю
гуляти. Нічого цікавого, нічо такого, щоб в мене було хобі, чи я там співала, малювала
картини, чи писала вірші, абсолютно. Чисто побутові справи і робота.
І: Так є, дякую. Наталь, згадай тепер приклад несправедливого випадку.
Н: Стосовно мене?
І: Що перше в голову збреде. Якщо є щось стосовно тебе, давай.
Н: Ти знаєш, я не можу тобі згадати такого, чесно. На роботі в мене, слава Богу… Нема
дерева? Є дерево, тфу-тфу, всьо спокійно. З роботи не звільнили. Тобто, я не можу жалітися,
що от стосовно мене було щось не так. Були нюанси, але, щоб мене утрирували – не було.
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І: З несправедливістю не стикалася?
Н: Нє, нє.
І: Не можеш сказати.
Н: Стосовно до себе – нє, нє. То я можу тобі відразу сказати. Нюанси були, але. То
кожен день якісь нюанси є. А чогось серйозного такого, я думала мене там звільнять, бо я
працювала на той момент 5 років. Ні, слава Богу.
І: Тоді, з чим тобі асоціюється соціальна несправедливість? Що для тебе соціальна
несправедливість?
Н: Несправедливість, коли в людини є певні очікування від інших людей, і вони не
справджуються. Вона вважає себе, російське слово «ущемленная», не ущемленная. Ну короче,
те я сказала. В людини є сподівання від інших людей, але вони не справджуються. І вона
вважає, що стосовно неї поступили неправильно, несправедливо. Якщо це зачіпає її якісь
інтереси матеріальні, або сподівання на щось, і ті сподівання не справджуються.
І: Ще, можливо, щось?
Н: Неа, неа. Я так для себе це уявляю. Так я би це збоку сприйняла, як визначення
несправедливості.
І: Дякую. Тоді чи можеш ти згадати приклад справедливого випадку?
Н: Справедливого… Іноді на них доводиться довго чекати, знаєш, на те, щоби щось
сталося так, як ти хочеш. Просто доводиться довго чекати, справдження твої сподівань, надій.
В мене, знаєш, в мене життя, воно йде розмірено, принаймні от останній, слава Богу, вже рік,
воно йде більш-менш розмірено. А таке от щось згадувати, я просто не маю що.
І: Тобто справедливий випадок, також, згадати не можеш?
Н: Справедливий випадок я можу згадати, що мене лишили на роботі. Я вважаю, що
молодим треба давати шанс, путівку в життя, і можливість заробити собі на то життя. Але я не
знаю, чи то варто писати.
І: З чим тобі асоціюється соціальна справедливість? Що для тебе соціальна
справедливість?
Н: Справедливість, як я вже, знову ж таки, казала – масло-масляне (сміх), коли… Коли
людина, яка вважає, що вона щось робить, і оті її дії, сподівання для неї є правильні, і, дійсно,
в кінцевому випадку, люди так її сприймають, від яких, можливо, вона залежить, і поступають
згідно її очікувань. І той же справедливий випадок, да, от моя робота, я чесно, я думала мене
скоротять. Там були люди, які пропрацювали і по 10 років, і по 15, розумієш. Я собі думала:
«Напевно, от скоротять». Але з іншого боку, в них не було тої освіти, яка їм потрібна була,
щоб лишитися, не було тої освіти. Була технічна освіта, взагалі Політехніка. В мене – Академія
друкарства. Це, в принципі, не бібліотекознавство, але принаймні, десь в профілі, розумієш. І
люди ходили до директора плакалися, що вот, там в когось діти, в когось внуки, і як так. І тим
не менше, знаєш, директор подивився анкети, особові справи, але, все-таки, розібрався. Він не
дивився, що ти працюєш 15 років, а ти працюєш тільки 5. Але він лишив тебе, бо, бо ти маєш
ту освіту, що, щоб тебе може втримати. Оце я вважаю справедливо. Тобто, коли мої очікування
і мої сподівання, вони справдились в даному випадку. Я вважаю, що це справедливо, це
правильно для мене. Але для них – це неправильно, тому-що, їхні очікування не справдились
для тих людей, яких скоротили, чи перевели на півставки. Тобто, їх понизили, але ж вони
пропрацювали там по 15 років, значить… Ну, розумієш, справедливість, вона має два, два
кінці: для одного – це добре, для іншого – це погано. Кожна людина має свою правду. І в якісь
мірі, той, хто пропрацював 15 років, він також мав право лишитися на тій роботі, бо в нього є
досвід роботи, а в мене такого досвіду не було. Але була освіта. Тобто, я це розумію. А дехто
казав: «От ні, її треба звільнити, бо от вона пропрацювала 5 років». Тобто, люди йшли на таке,
що зробиш. Вони вважали, що так буде справедливо.
І: Тобто, який зв'язок між… В кожного своя правда, своя справедливість. Так? Є
таке індивідуальне бачення соціальної справедливості. А є, водночас, коли ми говорили
про принципи, за якими має жити людина, вони – універсальні. Так? Який зв'язок між
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оцими універсальними, за якими має жити людина, і цим індивідуальним сприйняттям
соціальної справедливості?
Н: Це, слухай, ти так закрутила (сміх). Аня, знову ж таки, всі люди різні для когось
поняття духовності, матеріальності і принципів, і відчуття справедливості є дуже розтяжиме.
Для мене є основне: не лізь по трупах, і всьо буде в тебе добре. Хтось такому принципу не
слідує, вважає от: «Я беру вже. Все це моє, мені належить, і я нікому не віддам». А я вважаю:
«Добре, я тобі дам. Мені забагато, візьми кусочок. Я не обіднію, мені не треба стільки».
Розумієш, всі люди різні: хтось – альтруїст, він може взагалі все віддати; хтось, вроді, знаєш
такий добрий, добрий, але йому всьо мало. Всі є різні. Я, я не можу за всіх говорити, я можу
тільки за себе. В мене є основний принцип: нікого не рухай, захищай себе; вразі якщо вже,
комусь, хтось щось від тебе хоче, ти розумієш, що йому це не потрібно, він просто хоче в тебе
це відібрати, бо йому мало, скажем от чесно. І все буде добре, просто все буде добре.
І: Дякую. Ось розписувала ти свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні випадки
соціальної справедливості або соціальної несправедливості?
Н: Ні, нині не було. Нині всьо тихенько, спокійно. Я в відпустці, так що, можна жити.
І: І як досягти соціальної справедливості?
Н: Бути собою, розуміти інших людей і там, де ти бачиш, що щось іде не так, як от,
якби мало бути, вміти просто сказати, що це неправильно. Це дуже тяжко. Я, наприклад, так
не вмію. Але я вважаю, що так би було правильно. На свому місці, бути собою, робити те, що
можеш, допомагати людям. Але, знову ж таки, не дозволяти собою користуватися. Тобто,
вміти говорити «ні», але вміти допомогти. Тому-що, то, що ти робиш для однієї людини, це
буде добре, а для іншої людини – буде зле. Тобто, ти комусь помагаєш, але паралельно з тим,
комусь буде гірше від того. Може бути і такий варіант, розумієш.
І: В мене ще уточнення. Одне з, один з пунктів, як досягти соціальної
справедливості ти сказала: «розуміти інших людей».
Н: Так, обов’язково.
І: Яким чином зрозуміти інших людей?
Н: А от поставити себе на місце, ну 100% не вийде, але поставити себе на місце тої
людини, яка вважає, що, вот, стосовно неї поступили не так, як вона хотіла. Намагатись її
зрозуміти, тоді ти зрозумієш, може дійсно, щось було не так, може ти десь помилився, може
ти щось не так сказав, аналізувати. Інакше ніяк. Тільки аналіз ситуації і намагатись поставити
себе на місце тої людини, яка вважає, що стосовно неї поступили неправильно, несправедливо.
І: Окей. Чи є в тебе ще щось додати до досягнення соціальної справедливості?
Н: Нє, нє.
І: Чи є в тебе щось додати до теми інтерв’ю загалом: до цінностей, принципів?
Н: Нє.
І: Питання соціальної несправедливості, соціальної справедливості?
Н: Нє, нє, нє.
І: В мене тоді все. Дякую за інтерв’ю.
Н: Я думала довше буде. Зі мною скучно, я не є філософ (сміх).
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І: Доброго дня! Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 16 червня 2014 року. Ми у
Львові. І я говорю з Аліком Олісевичем. Скажіть, будь ласка, як Ви почуваєтеся в
теперішній
ситуації?
А: Можна так сказати, в теперішній ситуації, можливо, з позиції тих подій, які є в
Україні, не дуже, то так неприємно. Бо ми знаємо, що частина регіону України окупована
різними диверсантами, терористами, і там іде дійсно неоголошена війна протів нашого народу.
І це відбиток також лишає, на це, як я себе можу почувати, на самопочуття. З другої сторони,
якщо взяти в цілому, якщо порівняти те, як колись, зараз почуваю, в принципі, – нормально
почуваю. В тому сенсі, що я радий, що Україна стала незалежною державою, що ми на кінецьто здобули свою незалежність, свободу, можемо вільно подорожувати по світу, спілкуватись
з багатьма людьми, взнавати їхні культури, традиції. І таким чином, ми може збагачуватись,
ставати краще, більше начувати світу. І заодне, також, збагачувати когось, хто буде також з
нами, буде спілкуватись, буде цікавитись нашими традиціями, звичаями, нашою країною. І
тому, я кажу, з одної сторони, добре, класно, з другої сторони, у зв’язку з тою ситуацією,
можливо, не дуже то так комфортно, бо гинуть люди і багато є, ми бачимо трагедій, біди, що
ми навіть не думали, що в Україні може таке бути, як колись в Югославії, де я, до речі, також,
проживав з 1991 року з березня місяця – по вересень 1992 року, півтора року. І на моїх очах, я
був свідком розпаду такої великої держави, як Югославія. Де потім почалася війна в Словенії,
Хорватії, Боснія, і те було жахіття. І в одному Білграді проживало десь до 200 тисяч біженців.
Ну і трошечки от аналізуєш, порівняєш ці події, що в Україні, і з чимсь подібне, як в Югославії
починається, але не хотілось би, щоб воно доходило до таких руйнувань, до того жахіття, до
вбивств таких масових. Хотілось, щоб в нас запанував мир, лад і спокій в нашій країні.
І: А хто може вплинути на те, щоб не відбулося оцієї трагедії?
А: Це може вплинути, так звані ті політикани, дипломати. Але люди зі світлими
головами, якби сказати, з таким гарячим серцем, щоб вони могли якось, якби сказати,
перейнятись долями кожної конкретної людини в нашому суспільстві, в державі, щоб вони
трошки спустились на землю. Бо ми бачимо, що багато є людей, які при владі, на жаль, на
жаль, вони мислять меркантильними інтересами, суто збагачення, збагачення матеріальними
тими статками, грошми, машинами, вілами – шмілами. А це, фактично, воно в даний час треба
патріотизму понад усе. І людяність. Оті всі риси, вони повинні зараз допомагати один одному,
виручати людину в тяжких ситуаціях. І ці їхні жлобські, ті всі моменти такі – меркантильні,
треба лишати десь там, на задвірках своєї тої підсвідомості, десь далеко-далеко-далеко, і
дивитись конкретною долею близької людини, з якою вони мають справу. Ну і що можна, в
принципі, якби зробити: надія є, ініціативи навіть знизу, щоби на владу давили неформальні
громадські організації, правозахисні. До речі, яких в нас на початку незалежності України
були іще такі організації, тепер чомусь їх так майже не чути, не видно. Потім, незалежні
профспілки, які будуть добиватись своїх громадянських прав, свобод. І разом з тим, ці
громадські організації, вони повинні вказувати нашим очільникам влади, щоб люди би хотіли,
якого миру, спокою, злагоди. І треба йти, в принципі, якщо треба на якісь компроміси, то може
би і вартувало би по-іншому на різні речі дивитись, і йти на компроміси, щоб не було жахливих
руйнувань, щоб не гинули тисячі людей. Тоість, якщо треба чимось, можливо, поступитись,
то можна поступитись.
І: От Ви згадали про оцю категорію політиків, які діють меркантильними
якимись інтересами. Скажіть, будь ласка, якими життєвими принципами керуються
люди,
які
навколо
Вас?
А: Люди, які навколо мене, це, можливо, якби сказати, відносно невелика частина в
суспільстві. Це люди, які в юних роках своїх, коли були юні молоді, вони були такі
максималісти, вони хотіли переробити суспільство на краще. Я маю на увазі із числа хіпі і їх
прибічників, людей свободолюбивих, які прагнули зробити суспільство без брехні, без
подвійної моралі міщанської, де пріоритети для таких людей, це духовні аспекти: душа,
людяність, допомога в біді близькій людини, чисто християнські засади. Тоїсть, можливо, тут

484
було таке побудування, можливо, такого, якби сказати, міста Сонця. Такого, де людина би
відчувала себе якоюсь потрібною, любимою своїх близьких, друзів. І де, я знов наголошую,
матеріальні ті всі аспекти, вони були би далеко на, може навіть на задньому плані. Ніхто не
каже, що людині не потрібно там нам, скажімо, мати хоть мінімум фінансів, щоби утримувати
себе, там сім’ю, десь там поїхати на відпочинок. Ну, для цього, в принципі, і не потрібно
великих таких коштів. Бо ми бачимо, що оця от вся біда в тому, що люди дориваються до
посад, власне. Чому люди прагнуть йти працювати в міськради, облради, в депутатський
корпус, бути керівниками якихсь підприємств, там ті судді, прокурори, та вся нечисть? Бо я
кажу, то нечисть. Оті всі, які, в принципі, зловживають своїм посадовим положенням і вони
збагачуються шалено. І кажуть от, якщо дати суддям, чи там прокурорам більші зарплати, вони
не будуть там красти. То всьо неправда. Бо люди в нас, настільки вже ота бацила їх роз’їла,
хоч би вони мали і мільйон в місяць, вони будуть хотіти 10 мільйонів, сто мільйонів. То ми
бачимо по нашому керівнику, очільнику, на якого раніше частина електорату молилась, того
Януковича – Яника, що він не то, що камазами мільярди вивозив, то взагалі жах, жах. Я рахую,
що от-так, от моменти, і він зробив навколо себе от-таких от хижаків, піраній, які, фактично,
обкрадали весь нормальний нарід. І люди, в принципі, за своїми вподобаннями повинні, для
них повинні бути взірець, можна сказати, люди з моральними такими цінностями. Серед таких
от людей я би, наприклад, назвав от зараз є президент Уругваю – Хосе Мухіта (Мухіка),
здається, якщо не помиляюсь. Йому 79 років. Колишній учасник Руху опору, партизаном був,
боровся за свободу і незалежність Уругваю. І ще з кінця 60-х років, відсидів десь 14 років. І
коли йому сказати, в 2010 році його обрали президентом. То та людина, ти собі уяви… Я би
хотів подивитись, з українських очільників чи російських, наших, щоби хтось відмовився,
наприклад, скажімо, від Межигір’я. Він каже: «Якщо народ бідує, то я не можу так жити». Він
переїхав на ферму. Другий аспект – зарплата. Його зарплата була дванадцять з половиною
тисяч доларів (12 500$) в місяць. Він каже: «Чекайте. Уругвай не така багата країна, щоб такі
гроші може президенту там давати». Тоість, я виконую свою роботу, я працюю для народу.
Знаєш, яку я буду мати середню зарплату в Уругваю? Тоість, він собі взяв 1 200, а решту пішло
на різні фонди, на різні соціальні там допомоги людям. Це я розумію взірець. Відмовився від,
скажімо, великої охорони, від кортежів. Там є 2 поліцейських, які просто супроводжують, бо
то ранг, йому не позволяє так, щоб він взагалі їздив сам. Там 2 поліцейських. Їздить на своєму
Фольцвагені, на якому там 30 років, машина невеличка. І це я хочу сказати... Оце для мене от
взірець і, щоб таких людей побільше. Якщо людина буде з таким мисленням думати, і буде на
посадах, неважливо на яких, це буде супер. Це ми будемо мати соціалізм, комунізм, але в
файному варіанті.
І:
А
де
знаходити
таких
людей?
А:
Де
знаходити?
І:Так.
А: Можна так сказати, що таких людей… Треба, по-перше, так з себе починати, зі свого
товариства, і щоб люди бачили, наприклад, от скажімо, те, як я живу, я маю роботу, працюю.
Так? Як я відношусь до людей, що я, наприклад, можу запропонувати людям в такому, різних
аспектах, допомогу, хай буде там. І навіть, якщо треба, і пожертвувати частину свого
матеріального блага на користь інших людей. Чогось, чисто християнські засади. І тоді ті
люди, співтовариство таких людей, які біля тебе, вони вже бачать, і вони можуть
рекомендувати таких людей у владні структури. От, наприклад, якщо я бачу, що от конкретна
людина, от, з якою я виріс, з ким я працюю, достойна бути обрана депутатом, чи ще в
парламент, чи в облраду, чи неважливо, на якусь посаду, будь ласка. Але таких людей не треба
витягувати, їм треба давати, давати довіру і контролювати, то не значить, що… І не дай Бог,
повинна бути жорсткий, нормальний контроль громади, і, якщо, скажімо, людина себе чимсь
сплямила, зганьбила, таких людей треба списати, виганяти, навіть притягувати до
кримінальної відповідальності. І не давати змогу навіть після відбуття покарання, скажімо,
кримінальна відповідальність, займати посади. Не так, як в нас кажуть: «3 роки не може
людина займати». Як то так. Якийсь мент, якийсь прокурор садив незаконно людей. Він потім
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3 роки, і знов буде прокурор. Такого не може бути. І позбавити так званих «льгот», за які вони
всі туда пруться. Я рахую, якщо я патріот, я повинен навіть не дивитись на льготи, я повинен,
як і всі. Якщо є в мене люди, ми… Є в нас зарплата, скажімо, середня зарплата 3 тисячі. Всьо,
більше депутату навіть не треба. Які 10 тисяч – 12 000, ви що? І є люди, більшість людей живе
не
на
середню
зарплату,
а
живе
на
1 500,
на
1 000,
от
і все.
І: Ми трошки почали говорити. Ви сказали, що люди, які навколо вас, вони оце
меркантильне, матеріальне на задній план, все-таки, відтягують. І важливі для них
християнські цінності, духовність як така. Чи важливо це для Вас?
А: Безпосередньо для мене?
І:Так.
А: Само собою. Для мене ті пріоритети понад, понад усе. Це, якби сказати, оці от чесноти,
які я назвав, це: любов, доброта, щирість в спілкуванні, якась, навіть в чомусь себе обмежити,
свої ті апетити матеріальні, обмежити треба. Бо людині завжди мало, вона, як хижак. Не можна
так. Тоість, якщо в мене… Інша справа, можна так сказати, якщо в людини є змога. Знову ж
таки, я повторюсь, чесним шляхом заробила людина, скажімо, великі статки, що таких людей
не дуже-то багато є, яка чесним шляхом заробляє. От, скажімо, футболісти образно, боксери,
як наш Кличко. Я таку людину поважаю. Він своїм талантом, своєю працею здобув хай буде
там мільйон. І він може, наприклад, там частину своїх грошей дати на якісь потреби суспільні.
Такі, навіть, можна сказати, на такі суспільні потреби певної частини якихсь таких людей,
благочинні якісь внески зробити. Купити, наприклад, скажімо, якусь сучасну апаратуру. Бо ми
знаємо, що в нас бідота в лікарнях, рентген апарати, якісь хірургічні, які коштують також не
малі гроші. То от, хай людина конкретно зробить, хтось от такі вчинки. Щоб вона ділилась
своїми, можна сказати, високими тими здобутками, благами з іншими, хто не має в нашому
суспільстві того всього. Щоби один одного виручали, доповнювали в таких от моментах.
І: Скажіть, будь ласка, ми частково зачепили вже тут тему, але так щоби
уточнити. А які цінності керують людей навколо Вас? Що для них важливо?
А: Цінності такі, перш за все, це щоби навколо нас люди були щасливі, радісні від того,
що ти є, що ти біля них, що вони би відчували, що ти можеш конкретно бути товаришем,
другом, в повному розумінні слова. Зрозуміло, що таких друзів багато не може, але є
нормальні загальнолюдські стосунки. І якщо вони відчувають, що ти їм даєш оту от, якби
сказати, наснагу в духовному аспекті, якщо в тебе, може, й в матеріальному можеш чимсь
допомогти, і не зациклюєшся на суто меркантильних, матеріальних речах, то люди то
розуміють і цінують такі речі. От скажімо, я, знов таки, вернусь на рахунок себе, бо чим на
когось тикати пальцями, говорити: «То погано, то не так». Зрозуміло, що в нас всіх є свої
слабинки. Є, можливо, можуть бути якісь негативні речі, але й над цим треба працювати, себе
виправляти, дивитись, хто може якесь в твій адрес, якесь зауваження дасть. Прийняти то, і
ставати кращим, кращим, кращим. І, скажімо, і ще таке от, що, от, я, до прикладу, приведу про
себе. Була потреба зробити духовне надбання для наших нащадків про культуру руху нашого
– хіпі. Ми залучили багато наших друзів, які лишились живі, щоб вони написали якісь спогади
про ті часи, як вони дойшли до таких поглядів, до руху того. І люди довірили. От, я до чого
хочу то сказати, от навіть люди довірили, пішли на контакт з нами. І от, перший альманах,
який вийшов в 2011 році називався так: «Хіпі у Львові». Було задіяно 26 осіб. Ми над ним
працювали 3 роки, і нам вийшло. Потім, – другий альманах: ті люди, які не ввійшли в перший
там, і ще були деякі наші друзі з інших, може, можна так сказати тепер, країн, там, з Росії, з
Прибалтики. Вони також там дали. І що я хочу сказати, багато хто, знов таки, меркантильно
думав: «О, я гроші зароблю на книгах, на тому, продам». Ну чисто… Ми підходили зовсім
інші, ми – як альтруїсти. Ми підходили так, щоб для людей було класно. Ми навіть так сказати,
видавець там як, видавець, чисто йому, можливо, якби сказати, так меркантильно міг
підходити, що він на тому може заробити, не заробити. Але той видавець був знайомий, зновтаки, з моїм приятелем – (…) – редактор наших альманахів і моєї книги. Він побачив, що тема
цікава і він, там, наприклад, більше частину, він там заплатив. Деякі – ми самі оплатили зі свої
кишені. І що я хочу сказати, наприклад, ми викупляємо там 100 альманахів, ми їх потім не
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продаємо, а роздаємо. Так само, моя книга потім вийшла «Революція квітів», в минулому році
і (…) «Повість чудових літ». Про ті теми, які би таких людей хвилювали. І ми, наприклад, от
ми робимо презентацію таких альманахів, книг, ми запрошуємо всіх людей, не те, що наших
друзів, а тих, кому то цікаво. І, наприклад, під час того, ми, наприклад, я роздаю ті книги, десь
на роботі в себе можу там дати. Відповідно, якщо людину то зацікавить, мені якби язик не
піднявся сказати: «О, давай мені 50 гривень, чи там 100 гривень за якийсь той продукт». От в
чому тут справа. Тому-от, так люди повинні думати. Якщо я знаю, людина багата, так образно,
він сам скаже: «(…), я знаю, що Ви затратили на ту справу. Нате вам для вашої справи, образно,
там 1000 гривень чи 1000 доларів». Так, якщо людина сама від щирого серця скаже: «Я вас
хочу допомогти». Але самому… Я кажу, старався ніколи не просити, не думати: «О, якісь там
допомоги». Було таке, що, коли ми другий альманах випускали, я там звернуся до яких наших,
так званих трошечки багатих людей – меценатів. Не буду зараз прізвища говорити, такі знані
по культурі. Мені відповіли: «Ой, Алі, ти знаєш, у нас там зараз трошки тяжко, трошки то».
Але гроші невеличкі треба було, скажімо, образно, щоби нам там треба було від 5 до 10 тисяч
гривень, щоби то невеликі гроші, все. І більше я не хочу навіть… Ліпше я назбираю від
зарплати, Іван від зарплати, і ми дамо тому видавцю невелику кількість випустити. Зараз ви
знаєте, що 1000 примірників, то все от так. Наприклад, моя книга вийшла вже 500 екземплярів,
і то видавець там взяв. А я своїх спочатку викупив там 200 екземплярів, потім – 50, за свої
гроші і пороздавав, все. От так. Я кажу, бо нам хотілось файну справу для когось зробити: для
суспільства, для людей, для спільноти. Щоби, наприклад, більше людей були ознайомлені з
минулим нашого регіону, краю, як такі люди жили, що вони хотіли, що вони думали. Бо,
нажаль, до речі, була така пустка в вивченні і в ознайомлені з такими субкультурними рухами,
як: хіпі, панки і інші там такі рухи, які появились в нас на терені України, в Львові. І ми би
хотіли, щоб, наприклад, побільше, навіть науковців і людей, якими би то було б цікаво, щоби
вони також вивчали, презентували. Бо, наприклад, навіть приїжджають з Росії, мене
здивувало, там і то більше зацікавлення було, чим в нас, на Україні. І приїжджав Вільям Ріш –
історик такий американський. Він викладав в Інституті історії Грицака, з 2000 по 2004. Він
цікавився, власне, субкультурою Львова, хіпі руху, можна так сказати. З 60-х, з кінця 60-х
років, як він (...), 67-68 рік. Він тими людьми цікавився, всьо досліджував, вивчив сам мову,
що цікаво. Людина вивчила мову українську. Він навіть чудово розмовляє, ну, з акцентом. Він
зараз, до речі, має бути, буквально от на днях, вже має приїхати. І він випустив спочатку, в
нього є якби «Діти квітів радянської України» – такий буклетик в науковому журналі, до речі,
в Англії він випустив. Потім, буквально в минулому чи позаминулому, вийшла його книга,
така «Радянський, нерадянський Львів», там кінця 40-х – 80-х років. Дуже гарно він то всьо
описав про то, що він познайомився. Він ходив в архіви обласного комітету партії, бо в КГБ
його не пустили. Багато витягів взяв, до речі, про моїх друзів, про мене були, де всьо
слідкували ту всю інформацію. Людину то зацікавило. А чомусь наші дослідники, то я
дивуюсь. А потім: «Ой, а ми не знали. А ми то...». До мене сам навіть, мав навіть нагоду
зустрічі, приємна людина, з Грицаком. От він каже: «От я чув, Ви видали альманах і книги». І
ми, коли йому дали, то його настільки то, в принципі, зацікавило, що він каже: «Я не знав.
Тоїсть, я чув, но не знав життя тих людей. І взагалі, того товариства». Бо каже: «Ми вивчали,
наприклад, скажімо, особливо в нас на Заході, на терені Західної України: ОУН, УПА. То вже
досліджене. А от, скажімо, шістдесятники там, літературні такі грошки вже з них. А от рух
хіпі, він вже масовий був, в принципі, більше, чим навіть ті маленькі рухи. І він лепту велику
вніс тут для, можна сказати, зламу, для розвалу тої тоталітарної системи. І чим жили такі
люди?». От ми, тому самі вирішили заповнити ту прогалину, яка, нажаль, була в нас. І ми
випустили 2 альманаха, книги випустили. В нас вже вийшло альманахи і книги «Хіпі у Львові»
– 9 книжок. І от зараз, третій альманах буде міжнародний «Хіпі у Львові», де ми, фактично,
залучили до того проекту наших друзів з інших країн світу, з Східної Європи: Польща, Чехія,
Венгрія, ГДР. Де в них також, в принципі, були свої репресивні методи боротьби їхньої
комуністичної, тої влади з такими людьми. Але, і то там більш демократичніше то всьо було,
і більш свобідно, чим в нас в бувшому Радянському Союзі. І от вони були здивовані, коли вони
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побачили наші проекти вже, які матеріалізувались. Бо спочатку йшла підготовка, вони всі
чекали. Ми їм повідсилали: полякам, чехам, німцям, венграм. Вони були взагалі в приємному
захваті. Ми старались файно то… Я занімався редактором по, був фоторедактор. Я, наприклад,
зібрав раритетні фотографії, до 200 фотографій, цілий фотоальбом. Там були фотографії з 60х років, з 70-х, моїх друзів. Наприклад, з Естонії, Латвії, з Москви, зі Львова. Ми то всьо дали
в перший альманах. Потім, в 2-й альманах – інші вже фотографії. Я також вносив свої в книгу.
Іван випустив книгу «Повість чудових літ» – це, фактично, про розвиток субкультури (…),
хіпі, як воно всьо було в Америці, починаючи з 40-х років, і кінчаючи початком 70-х. От,
власне, коли, які події були, хто з лідерів був, активістів. І в нього вийшла чудова книжка. Я
рахую, що наші історики, культурологи, всі, хто цікавився такими аспектами, можуть на ту
книжку посилатися, брати читати і самому щось писати, було би таке бажання. Бо, наприклад,
є чисто поверхневі знання. Наприклад, доводилось читати критичні домисли, вимисли, різних
таких-от людей, або невеличкі брошурки, або книги. І там бачиш, що великі прогалини, і вони
тими, якби сказати, не в курсі теми такої були. А от Іван, в них середовище таких людей, як
ми, як хіпі, з ними побув, тих 5-6 років. Він то всьо вивчив. І я йому кажу: «Іван, треба, щоб
написав про західний аспект тих рухів». Він в першому, другому альманасі давав свої знання,
спостереження над такими рухами на Заході. 70-80% було надруковано в першому, другому
альманасі. А я йому кажу: «Ти збери з першого, другого альманаха, і ще щось допиши, – і
випусти книгу». І йому вдалось. Гарна книга вийшла, чудова. А я написав вже про, свою книгу
– «Революція квітів», про своє життя-буття, як воно було з дитинства, чому я такий став,
юність, зрілість. Я ж, фактично, до теперішнього дня, я рахую, що, в принципі… Ну, Іван мені
дуже допоміг, він редактор був, склали. І я радий, що люди її оцінили, і такі історики, як
Грицак, інші люди, Вільям Ріш, вони всі кажуть: «Дуже чудово. Все нормально. Доступною
мовою написано». І це вже… Я думаю, Аня, от ти прочитаєш, також, ту мою книгу, побачиш,
більше взнаєш мене і таких людей, з ким я спілкувався, з ким мене доля звела, і взагалі,
сутність таких людей. Так, само собою, я не хочу ідеалізувати, наприклад, таких людей: «Всі
ідеальні, святі». Нє-нє. В такому русі таких людей, були також люди, які себе шукали, в
пошуках були. Наприклад, хто через християнство, хто через Східну філософію, кришнаїзм,
буддизм і т. д. Хто, якби сказати, громадянський спектр, от так, як я. За права людини, от, я
боровся. Завжди старався відстоювати громадянські права. І тому, я кажу, були такі люди, які
старались втікнути від тих всіх проблем за допомогою галюциногенних засобів, наркотичних.
І, нажаль, багато хто помер від того всього. Але то не від, можна так сказати, нас, в
Радянському Союзі, було від файного життя. Бо система давила на таких людей, і вони
старались якось в свій внутрішній світ сховатись, за допомогою там, наприклад, скажімо,
куріння марихуани, колоння, кололись різними відварами – маки, макових головок і т. д. Стали
просто, вони перетворились, якби сказати, від таких людей, які прагнули до якогось ідеального
суспільства, які хотіли жити в нормальному суспільстві. Але разом з тим, вони замкнулись в
собі, і просто перетворились в, можливо, таких звичайних наркоманів, Ото трагедія була.
Також досить великий процент таких людей і повмирати, і всьо. Тоість, якщо сказати. Тому, я
не можу сказати, що… То залежить від самої людини, що вона хоче в цьому житті, що вона
хоче добиватись, і не можу нікому нав’язувати свою точку зору. Я можу поділитись з людиною
свої баченням, своїми думками. Якщо щось, наприклад, я бачу в інших людях цікаве, я і для
себе щось беру, збагачуюсь. Тоість, і то, якби доповнення один одного, і приходження до
якогось консенсусу гарних ідей. Я хочу сказати, коли в нас в Радянському Союзі почалася
перебудова, я рахую, що то золоті часи були, і я радий, що от нам довелось багато пережити.
Руйнування старої системи, от коли Горбачов прийшов до влади – 85 рік по 91, тих 6 років.
Ну, і перебудова почалась після аварії в Чорнобилі, ми знаєм. Бо вони старались не допустити
розголосу тих подій, що були в Чорнобилі. І вже з 86-го почалась (...) гласність і перестройка.
І відповідно, з підпілля вийшло багато різних таких груп: рок-музикантів, містичних груп,
анархічних, хіпі руху. І вже їх так не переслідували, як скажімо, до того часу. І це, якби сказати,
почалась самвидав, свої газети, то всьо. Але залежно, знов таки, як який регіон. Скажімо, якщо
Москва, Горбачов там жив, можна сказати, в столиці. Москва, Пітер, там більше навіть

488
демократичніше, свобідніше було дихати, навіть під час «перебудови». Чим, скажімо, в нас, в
Україні, і навіть в нашому Львові – П’ємонті демократичних звершень. Бо тут наші місцеві
чиновники, холуї – вони вислужувались перед тою Московщиною, перед партапаратчиками,
старались показати, що вони от-такі борці з тим всім, таким-от поганим, як вони рахували, з
антирадянщиною і т. д., і т. д. І ми, я пам’ятаю, коли ми зібрались така молодь: хіпі, пацифісти,
свободолюбові люди – до 30 чоловік. До речі, ми також отут на Вірменській тоди зібрались, і
провели першу в Україні за мир, проти гонки озброєння Америки – СРСР, ядерне роззброєння,
за права людини.
І:
Це
кінець
80-х?
А: 87-й рік. То була перша демонстрація в Україні, така пацифісько-хіпівська. Вона
відбулась 20 вересня 1987 року. Зараз я тобі, в мене навіть тут є. От, я зараз покажу знимочки,
щоби ти тут оцінила зразу. Тут є, все я тут підібрав. Оце, наприклад, як хіпі виглядають
теперішні в Канусі, в Литві. Це от (…) з Опорою, отут різні аспекти. От – Маринович. От – я
на мітингу виступаю в День біженця. Тоість, ми займали позицію, але я нікого не заставляв,
щоби, наприклад, люди таки. Оце я – 77-й рік. Це 76-й – я. Зараз, зараз, і тут є наша
демонстрація. Прошу, от то, що я казав, щоби не бути голослівним, прошу. Отак-от воно
виглядало.
І:
Тоді
вже
дозволи
були?
А:
Що,
що?
І:
Тоді
вже
були
дозволи?
Можна
було
протестувати?
А: Нє-нє. Це спонтанне було. І діло в тому, що після, можна так сказати, рік перед тим,
1986-й, – вперше на терені, можна сказати, у нас тут, у Львові, і в Україні, влада хотіла зробити
таке, як День міста, вперше. І от було перша спроба. Вони зробили, і то так там щось вони.
І:
В
вересні?
А: В вересні. Забороняли то все, не хотіли допустити до того. Але він якось пройшов в
86-му. І відповідно, другий рік – вони вже День міста, вулиці всі були перекриті, 1000 людей
було.
Тобто…
І:
Якраз
момент.
А: Але ми, наприклад, підбирали своїх учасників, людей, хто би наважився. Зрозуміло,
що
вони
прочули,
щось,
що
має…
І: А як поширювали інформацію? Тоді не було соціальних мереж, не було мобільних
телефонів.
Були
спільноти,
там,
маленькі
групи?
Яким
чином?
А: Спільноти, так, через, просто – один через одного передавали. Там міг хтось там один
одному задзвонити, хтось автостопом їде, приїхав в інше місто сказав, що от має бути роксейш. Наприклад, група «Вуйки» виступає у Святому саді, от, як в нас було пару таких от. І
все передавалось так. І якось воно всьо, якби сказати, тяготіли один до одного, до таких акцій.
Люди прагнули дійсно, від душі щось перемінити, от воно. Так Цой співав, що: «наші душі і
серця прагнуть перемін», – так само і тут. І вот, можна сказати, та перша демонстрація, ми
зробили там до 5-ти плакатів, з транспарантами йшли. Ми 4 години так по місту ходили, через
проспект Свободи. До нас підключалися ще сотня людей, друга сотня людей, які хотіли…
Влада не знала, що з тим робити. Але потім, після того, двох людей звільнили з навчання,
репресії були. Але ми подзвонили зразу моїм друзям в Москву, і вони мали контакти з
західними журналістами, і тоді вже весь світ взнав: «Голос Америки», «ВВС», що то було. І
власне, після тої нашої першої демонстрації, на мене вийшов В’ячеслав Максимович Чорновіл.
Він тоді з ув’язнення вийшов. Гель, Чорновіл, Горені, і вони почали з нами контактувати, бо
ми була єдина група на Заході України, яка активно про себе заявила методами демонстрацій.
І потім, наприклад, в нас, після 20 вересня, та демонстрація, потім в нас в жовні був такий,
якби Всесвітній день миру. Ми там також зібрались з різними, там, такими гаслами
пацифіськими ходили. І в мене колега був такий –Олександр Рубченко, Рулевой, з Москви, і
ми хотіли, якби сказати, з ними злитись в одну таку міжнародну спільноту. В них була група
довіри між Сходом і Заходом. Тоість, в свій час вона появилась в 82 році в Москві. Вона діяла
в Москві. Там входили такі пацифісти – молоді люди і дисиденти російські. Там, до речі, вони
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контактували з Сахаровим, в той час. І власне, після цього мені Олександр каже: «Алік, а ти
би не хотів утворити свою, якби тут філіал «Групи довіри»?». Тоість: в Москві, ми тут, у Львові
утворили, потім – в Ленінграді, Санкт-Петербурзі утворилась третя група. І ми спільними
зусиллями, спільними зусиллями робили такі різні акції протесту протів війни в Афганістані.
До речі, в нас були, нас також заарештовували. Наших двох людей, до речі, в вісімдесят
сьомому, в кінці, в грудні взяли посадили на Кульпарківську, в дурдом. І туди був Григорян з
прес-клуба «Гласніть» з Москви, Гель Антон – приятель Чорновола, вони ходили визволяти
наших людей з Кульпарківської психлікарні. То була досить небезпека, зважаючи, що то вже
Перебудова. А в Москві зовсім по-іншому вже там дійсно, вже вони старались… Але
спонукало мене щодо того, це, коли я з колегою – Олег Сало, такий хіпі, ми поїхали
автостопом. Так, ми були: Москва-Пітер-Таллінн-Рига-Вільнюс – по Європейських країнах.
Ми автостопом так їздили, на поїздах, от-так от. Коли ми приїхали в Ригу, в той же рік – 87-й,
в кінці серпня. І ми знаємо, що таке пакт Ріббентропа-Молотова, розділ (…), і Прибалтика
попала під то, як і Західна Україна, в 39-ому, вони в 40-му там, також. Їх там взяли захопили
ті совети. І прибалти відзначали ту дату – пакт Ріббентроп-Молотова – 1987-й рік, 23 серпня.
Я приходжу, ми там приїхали до свого колєги, такий Михаил Бомбин, а він був нештатний
працівник «Радіо Свобода» – журналіст, він там давав. Каже: «Алік, в нас через два дня там
таке буде – перша демонстрація антирадянська. Не знаєм, що буде, але буде». І от двадцять
третє число настає, ми з Олегом йдемо, весь центр, а в них… Тобі не доводилось бути в Ризі?
В них от такого плану, якби сказати, от пам’ятник стоїть Мілді, якби символу Свободи, така
жінка (…), вона руки розставлені має, і там три зірки, якби тримає. То чимось подібне, як у
Львові пам’ятник Міцкевичу. От такий-от – помпезний, високий і. Але він стоїть, скажімо так,
так, як Міцкевич –посередині, а тут так іде центральна вулиця, як в них колись був проспект
Леніна, наприклад, ішов. І так, тут пам’ятник тої Свободи, і з обох сторін були зупинки
автобусні. А автобуси у них були такі, що в нас може зараз деякі – довгі «Ікаруси», довгі. І
вони так: тут зупинки, тут, дивлюсь, менти всьо перекрили, автобуси навіть, ті «Ікаруси»
поставили так-от, так всьо заставили, дали такий прохід метрів може по 5, по 10, і пускали по
одній людині до того пам’ятника. Бо там як? Бо, наприклад, з тої зупинки до пам’ятника, може,
треба метрів 10 десь пройти – 15, от так, як до Міцкевича. Там іще ширші дороги, і вони квіти
ставили. І та людина, яка йшла ставила квіти, всі почали: «Свободу Латвії! Незалежність!», –
по-латиськи, по-російськи, на деревах люди були. Хто фотографував, міліція стала, кгбешники
забирати людей, фотоапарати бити. Там десь було 10 тисяч чоловік – то сама
широкомасштабна була акція по всій Прибалтиці. В Естонії там десь було пару тисяч. В Литві
– також. Тоість, в Латвії саме… І я кажу: «Олег, давай щось ми зробимо». «А що?», – Олег.
«Давай квіти покладемо». Ми пішли купили квіти на базар. Підходимо серед людей і стоять
менти. І відповідно, ми не вписувались в взірець радянщини тої: довге волосся в нас, ну, хіпі.
А там приїжджали до них родичі, які жили в Скандинавії: Фінляндії, Швеції, звідтам, латиші
ті. І тут стоїть якийсь капітанчик, я почав роль грати. Я підходжу: «Извините пожалуйста, ми
приехали из Стокгольма. Ми хотели би поставить цвіти возле пам’ятника». «Сейчас, сейчас»,
– він побіг, покликав чорнопику свиню – полковника чи підполковника. Приходить: «Что
такое, что?». «Ну вот, это иностранцы, товарищ подполковник, это иностранцы». А він:
«Откуда вы?». А я говорю: «Ми приехали из Стокгольма. Наши родители когда-то жили здесь
и мы тут». І вони так: «Мы хотим цвети». А я з квітами стою, в мене сумка так, і на мене
дивиться: «Хорошо. Впустите их». Але, що цікаво, а я говорю: «Нет. Мы хотим двое, двое».
Він: «Нет, один». Я кажу: «Двое человека». А ті латиші: «Та пустіть, та що ви там на них». Бо
по одному людей не пускають. І нас пускають в той коридор ментів, що стоїть. Раз – і ми
проходимо. І ми опиняємося в пастці, бо кругом стоять кгбісти, автобуси, наряди ті міліції, а
по центру – чоловік 20-30 з раціями – кубісти, там пильнують той пам’ятник, квітів вже море.
І ми підходимо, от, що мене спонукало зробити таку акцію потім у Львові – Перебудови,
Гласність, буквально через місяць. І ми йдемо, підходимо, пам’ятник такий величавий, як
Міцкевич. Я беру на одне коліно встаю піднімаю свої два пальці, а Олег от так от… Там, що
там почалось, там просто аж тисячі народу от собі, ти не можеш уявити, то настільки так
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приємно було. По їхньому – «ліберті», свобода Латвії. І ми виходимо, і нас починають
арештовувати ті, що в цивільному, з раціями, кгбісти. Але, коли люди то всьо побачили, вони
тиснули на автобуси, на ментів і автобуси ще розхитувати. І вони побоялись, вони нас
відпустили. Коли ми пішли за межі вже тих перепон, то до нас почали латиші підходити полатиськи. А коли ми сказали, що: «Я не розумію латиську мову, що ми з України». Вони були
дуже раді, що є солідарність, що ми їх підтримуємо, тих латишів. І це було 23 серпня. І
буквально через місяць – 20 вересня, ми вирішили у Львові такий момент скористати також. І
нас тут десь (...), і от оце от. І потім в нас почалось, почалось, і ми так діяли наша «Група
довіри» між Сходом і Заходом до 90-го року, фактично, до перемоги демократичних кіл в нас
на Львівщині. Бо ми знаємо, що вже в 90-му році були перші вибори, і до складу облради всі
демократичні кола вийшли. І вже тоді не було потреби там до 91-го, вже щось там робити. Бо
то вже була така от, якби сказати, перемога демократів.
І: В мене питання ще тоді буде. Просто Ви займались і досі займаєтесь дуже
різноплановою діяльністю, і з багатьма, з різними колами людей мали якісь стики. І чи
можете
Ви
згадати
якийсь
несправедливий
випадок?
А: Та їх було багато, в принципі, несправедливих випадків.
І: Частково вже навіть згадувалось. але ще конкретніше розказати?
А:
З
мого
життя,
так?
І:Так.
А: Скажімо так, я Вам розкажу, щоби не один був, а скажімо, зараз Вам скажу, раз,
другий
випадок.
Я
Вам
розкажу
про
три
випадки.
І:Окей.
А: Три випадки. Почнемо зразу з одного випадку, з моєї юності. То 1977-й рік, 1977-й.
Як зараз пам’ятаю, це було десь напередодні 9-го травня. А 9-го травня, то якби був радянське
свято – День перемоги. 7-го травня, ми з колегою, такий Стас, Стас Кокінський. Він сам, до
речі, росіянин був. Він тут у Львові жив, і мав таке пишне, довге волосся, чорне за плече, як
(...), борода така, стрічка на голові, такий колоритний мужчина був. Він старший мене був. Ми
вирішили піти, бо тоді всі ходили по кінотеатрах, фільми дивитись, бо в нас, наприклад, там
було 25 копійок, 30-50 копійок в кінотеатрі, де Міленіум був кінотеатр «Мир», він так і
називався – кінотеатр «Мир». Великі, то одні з великих кінотеатрів – то от «Мир», потім
«Україна» в центрі от тут, де «Сенсус» магазин і навпроти «Жоржа». От ми туди пішли. Сеанси
починались зранку, там скажімо, з 8-ї ранку, там, по 10-ту, 12-ту. І ми пішли на останній сеанс.
То я, чи то 8-ма, чи то 9-та вечора мало бути. А раніше, в кінотеатри то всі ходили, то не то,
що зараз відіо – шмідіо, Інтернети. А тоді заповнювати свою ту, життя, пустку, люди ходили
в кінотеатр, маса, майже всі. От, ми приходимо, зайшли в кінотеатр. І в фойє, і там люди на
тих парапетах, на тому сиділи, хто стояв. Чекали поки закінчиться той вже фільм там. А
пускають за півгодини, наприклад, за 20 хвилин до закінчення фільму. І люди вже все: хто
морожено бере, хто там стоїть. Кінотеатр вміщав десь тисячу чоловік, то такий великий
кінотеатр був. Я зайшов з колегою, буквально, я так собі присів на землі, а колега пішов в
туалет. Я один був. І тут підходить якийсь капітан міліції в формі і в цивільному. Вони були
випивші. І в одного були квіти, видно вони там, у зв’язку з тим 9-им травня. І він до мене, то
всьо було на російські мові, в грубій формі. Він так: «Що ти тут сидиш?». Я кажу: «А що мені
не можна?». Він: «А що в тебе за такий вид антирадянський?». А один в цивільному каже: «А
я його знаю. То, тіпа, націоналіст, то бандерівець і т.д.». Кажу: «Причому тут то?». Мені просто
руки заламують, і ведуть в цей в штаб ДНД – «Добровільна народна дружина», на площі
Митній, там був такий штаб у них. І там, як то сказати, їх багато було, і вони там почали, якби
сказати, нам клеїти політичні мотиви. І до Стаса… Стас був там в кінотеатрі, і там той капітан
каже, там були військові, які допомагали їм патрулювати містом Львова, наприклад, і кажуть:
«Ідіть, приведіть. Іще там один такий є». І Стас каже, я, мене, то своє вивело, а Стас вже в залі
був. Вони в зал заходять, вже кіно мало починатися. І бачать, він такий колоритний, всьо. Його
руки за спину, виводять з залу в той штаб ДНД. І починають там, якби сказати, словесні ті всі,
моральні ті знущання, а й крім цього, і фізично було, що мене почали бити, як кажуть в дих,
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по шиї, зняли стрічку. В мене була така на голові, але вона була з такого металу, хрести, то
все. І потім, фотографували в анфас, в профіль, і допитували хто, де працює. А Стаса привели,
кажуть: «Де ти працюєш?». Він каже: «На фабрике «Атлас»». А один: «О, а ми думаємо звідки
у Львові антирадянські листівки друкують». Він каже: «Я там грузчиком. Причому тут...». А
потім в нього було перстень, і в нього такий, написано: «Кострома», місто в Росії – Кострома.
А той: «О (…)». А один, якийсь там полковник, чи хто, каже: «Підійшов». Всі забігли. «Ти
дурак», – каже, – «ти що не бачиш, що там написано?». Десь дві години нас так тримали, потім
відпустили. То один із таких, то один із невеличких таких моментів, що от так, от то, воно
зразу в очі запало. Потім, другий випадок, коли ми з театром, з нашим, їхали на гастролі. І ми
поїхали в місто Лодзь – це був 1996-й рік, осінню, з виставою «Лебедине озеро», ми туди
поїхали. І умови, які були, що нам, ми там мали бути 2-3 дні вистави показувати. Людей
посилили далеко не в добрих апартаментах. Сама адміністрація поселилась недалеко театру,
одно-двохмісних номерах. І нам також мали бути одно-двохмісні номери. Наслідуючий день
балет. А хор каже: «Чекайте, а де Ви нас поселилися?». До адміністрації: «Що то таке? Чому
то так?». «От, то там щось ми, ну. Ми виправимо ситуацію». І потім, вони, якби нас
пересилили в інший готель. Але діло в тому, що там одно-двохмісні, такі простенькі номера,
а душова і туалет – один на весь балкон, такий один колійовий. Відповідно, і відповідно балет
збунтувався. Вони свої речі взяли в фойє того готелю, і кажуть: «Поки ви нам не зробите
нормальних, людських умов, ми звідси не підемо. Ми не будемо сьогодні виступати». От такі
от моменти були. А той: «А що ви хочете?». Він каже: «От, ви повинні відшкодувати моральні
наші, ті, такі вимоги, то, що, то Ви зробили», – каже, – «по 100$ за одне місце». Бо готель так
і коштував одномісний – до 100$. «От, Ви нам дали». А там давали по 25$ за одну виставу, за
то, якби ніч. Вони кажуть: «Нє, Ви нам доплатіть до 100». Там – шум, гам. Вони не хотіли.
Потім: «Добре. Ми Вам по 5$ кожному доплатим». Він каже: «Що то за гроші? Що ви нас?». І
то, якби були такі перемовини між нашою адміністрацією і менеджером польським, який то
всьо влаштовував, ті гастролі.
І:
І
як
все
закінчилось?
А: І закінчилось так, що вони побачили, що от треба, все-таки вистава має відбутись, бо
то час ішов. І потім так було, що мені прийшлось там, також, пару слів сказати адміністрації.
Кажу: «Так», – кажу, – «балет має рацію. Ви повинні поважати права людини і повинні
зробити, якби сказати, всі умови нормальні, людські, і оплатити моральне відшкодування». «А
що? Ми по 5$». Кажу: «То не гроші». Я кажу: «Добре, якщо Ви не хочете 100$, та, якби». Мені
щось в голову впала цифра 25. Я кажу: «По 25$ іще. От ви нам давайте за добу 25 і ще по 25».
Там: «Хто Ви такий? Всьо, Вас вже не буде на роботі, там, всьо». Я кажу: «Добре, побачимо».
Кажу: «Поки ми ще доїдемо, Вас не буде на роботі». Кажу: «Я зроблю міжнародну
конференцію, і весь світ взнає, що, як ви себе ведете по-хамськи». Вони пішли радитися з тим
менеджером. І що? Пішли на поступки, що я запропонував, і ще кожному з артистів, з
технічного персоналу по 25$ добавили. І відповідно, після цієї такої акції, по приїзду у Львів,
мене висунули в профспілкову організацію Оперного театру. І я там з 96-го року практично.
Ми так багато потім своїх прав і вимог добивались, таким активним способом. І от другий
такий випадок. Третій випадок, це можна, так сказати, зараз скажу іще третій такий, з таких
от,
щоби.
Я
хотів,
щоби
вони
були
з
різних
таких
от…
І:Сфер.
А: Аспектів. Так, так, сфер. Ото, якби такий: це ми маємо 77-й рік – з хіпі, це
правозахисний спектр такий, де незаконно вони себе так повели. І 3-тє, то також із області
театру, театру. Получилось так, що це був, зараз скажу, туди, то був 96-й рік, і якраз в той час
– 96-й, 97-й, 98-й були трошечки затримки по зарплаті, оплаті. То всьо, а ми тим більше, що
ми належали до бюджетної сфери, такі моменти. Але діло в тому, що то сама адміністрація
повинна піклуватись, щоби вчасно зарплати були людям. І коли получилось так, що ми,
наприклад, замість 100 карбованців. Тоді ще навіть гривень не було, бо гривні…
І:96-й.
А: 96-й – гривня вийшла. Нє, гривні, гривні, гривні. Бо то вже 98-й, так. Скажімо, в нас
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було 100 гривень зарплата в той час. А нам, наприклад, давали в місяць 40 – 50. Тоість, і вже
от місяць пройшов, вже 50 нам винні, і ще місяць – вже 100 гривень. І такі затримки були. Ми
це все почали оскаржувати через судові інстанції, подали в суд. І нашим захисником, це було
профспілкова організація наша. І що цікаво, що тоді в такому положенні майже більшість було
працівників, артистів, і ми мали підтримку в більшості, майже так сказати. І ми найняли,
нашим захисником був адвокат один такий – американсько-української фундації, такий
Андрій Хоткий. І судились десь, може, більше року, до речі. Ми десь на початку 97-го почали,
то всьо подавати в суди, судились. І десь в 98-му, вже під вересень місяць, ми добились
перемоги. Яка перемога? Мені відшкодували, одній артистці хору, така – Марія Січковська, і
з оркестра людині, виплатили матеріальне відшкодування за затримки. І був звільнений
директор львівської Опери, такий Дорожівський, Руслан Дорожівський. Він був директором,
недовго був. Він був з дев’яносто, він був директором з 95-го по 98-й – 3 роки. А потім вже
призначили такого, що до сих пір є, той – Едер Тадей, який до того в нас був адміністратором
в театрі. Він потім був директором філармонії, то вже така суть. І от, що я хочу сказати, що
зусиллями такими, з тою активністю, нам вдалось практично, бачите, добитись свої законних
прав. За права людини, я хочу сказати, що ми добились. От я три аспекти привів таких.
І: Але, власне, так виходить, що Ви назвали три приклади соціальної
несправедливості.Так?
А:Так.
І: І в двох з них таки було досягнуто соціальної справедливості?
А:Да-да.
І: І тепер я б хотіла, щоб ми подумали, а яким чином досягається соціальна
справедливість?
А: Яким чином? Своїм ентузіазмом, активністю, бажанням перемін, можна сказати,
бажанням щось робити, і не опускати руки, і долати ті перешкоди, перепони, які є навколо нас,
можна так сказати. В даній, в даній ситуації, в якій ми зараз опинились, живемо, досить все
настільки складно тут добиватись своїх законних прав, свобод і т.д. Чому? Бо зараз настільки
все тут корумповано, настільки то все злилося з криміналом, настільки то всьо, оті всі партійні
структури бувші комсомольські, компартійні злились з патріотичними, так званими, в лапках.
Тут, скажімо, якщо на початку 90-х, і ще совдеп розлетівся, розламався, в людей був ентузіазм
і не булих зв’язків, таких корумпованих, влада ще не могла. Бо там нові якісь призначались із
бувшої партії еліти, з демократичних кіл, і ще можна було щось добитися, я рахую, до
двохтисячного року. А вже після двохтисячного – тяжкіше, тяжкіше. І от зараз, маємо, як
Кравчук казав: «Маємо то, що маємо». Тоість, тут, зараз настільки дуже тяжко, настільки
склад. Але можна було би, тільки, знов, хоч якесь ядро однодумців, які бажають щось робити.
Ми, я пам’ятаю, робили також із правозахисного нашого спектру, я хочу привести. Коли, з
настанням незалежності в 91-му році, нібито ми мали державу незалежну, тут на мене вийшов
Мирослав Маринович. До речі, колишній в’язень сумління, бо він знав, про наші ті всі акції,
чув, демонстрації, і знав від Чорновола про нас всьо. Бо я був знайомий з Чорноволом, з двома
братами Горенями – Богданом і Михайлом – старшим, який помер. Бо Микола там не був
ув’язнений, він не сидів, і потім Гель. Тоїсть, я до дисидентів. І він каже: «Олег, от ми в
Дрогобичі утворили першу таку, якби сказати, незалежну правозахисну організацію «Amnesty
International» (Міжнародна амністія), яка бореться за права людини, яких, можна сказати,
права, яких порушують в багатьох країнах світу». І він розповів про засади, засади. Там іще
був такий його молодший колега, також з Дрогобича, це, зараз, як його прізвище, –
Пограничний, Олесь Пограничний. І потім я з Олесем Пограничним, ми так от, більш так-от,
також спілкувались. Він мені, там, також, доніс принципи й засади «Міжнародної амністії»,
що вона може робити, чим вона може керуватись, та організація, структура. І мені воно
сподобалось. Воно чимось мені нагадало, як наша «Група довіри» між Сходом і Заходом те,
що ми мали. Ми також мали свої положення, що ми хотіли. Але то була така непрофесіональна
організація, любительська, можна сказати, довіра між Сходом і Заходом. А «Міжнародна
амністія», офіс штаб-квартири був в Лондоні. І вона була утворена в 1961-у році, це одні із
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широкомасштабних правозахисних організацій на світовому рівні. Вона нараховує десь до
2.000.000 членів в даний момент, в 150-ти країнах світу вона діє. Тоість, в них там офіс
знаходиться, штаб-квартира в Лондоні. Там працюють пару сотень різних професійних
працівників: юристів, адвокатів. І, наприклад, принцип «Міжнародної амністії» – це
об'єктивність, незаангажованість, і не, якби сказати, щоб її не могли звинуватити, що вона
захищає якість інтереси правих, лівих і так далі. Ми, як «Міжнародна амністія», була
«Українська асоціація Міжнародної амністії» в Україні. Ми могли займатися групами з інших
країн світу: Білорусією, Росію, Америкою і так далі. Інші групи мали підшефну Україну, тиск
на українську владу ми робили. Ми мали таких пару функцій, пару функцій, по яких ми могли
займатись, це: тортури, якщо до людини застосовували тортури (міліція, правоохоронні
органи). І були факти, то могли вже тут тиск на наші органи чинити, звертатись тут в різні
інстанції, захищати людей тут. Потім, ми займались, щоб в Україні була змінена смертна кара,
і нам вдалось то, «Міжнародній амністії» завдяки. І от знов таке, перша група Міжнародної
амністії на терені України була утворена Мирославом Мариновичем, то в 1991-у, якраз, коли
Україна вже стала незалежною державою. Але роботи було непочатий край, в принципі. А вже
в 93-у, ми утворили свою групу Міжнародної амністії, в них була група Україна-1, в нас –
Україна-2. І в 93-у році ми зробили, якби сказати, свої збори, свою групу, обрали голову тої
групи, секретаря і так далі. А вже в 94-у році, ми в Одесі мале з'їзд, де приїхало, вже почали
ініціативні групи утворювати в багатьох містах України. І вже була утворена, навесні 94-го
року, УАМА – Українська асоціація Міжнародні амністії. І нам, якби сказати, ми спільними
зусиллями боролась з різними такими кричущими фактами порушення прав людини в
багатьох регіонах земної кулі. І нам було приємно бачити процес нашої роботи, роботу. І в нас
були стенди, наприклад, пару стендів. І ми, коли робили акції, ми залучали до нашої роботи,
до акції, багатьох представників громадськості, музикантів, артистів. І ми, наприклад, рокмузикантів, де перед концертом ми виступали, показували, щоб люди були небайдужі і, що,
незважаючи, що все тяжко дається, але є результати. І ми, наприклад, за більше десятка років
нашої праці, ми в нас були стенди, де там пару сот фактів, там фотографії, наприклад, людини,
і що наша група Львівська – Україна-2, Дрогобицька, Російські групи, інші, піклувались.
Наприклад, за якимсь там політичним діячем, там, в Камбоджі, в Китаї, і його звільнили, – то
наша заслуга. Потім, до людини, якщо застосовувались тортури, ми показували: от, завдяки
втручанню Міжнародної амністії, людину звільнили, до неї вже по-іншому дивилися. Та
людина описувала, то вона була в ув'язненні в Білорусії, скажімо, сиділа. Там сотні листів від
Міжнародної амністії, до неї вже по-іншому відносини були. І потім, її звільняли, і я, вот, таке.
Але там – по політичних мотивах, не по кримінальних. Міжнародна амністія працювала тільки
по політичних мотивах. І що іще можна сказати, що факт, знов, то я привів тих три факти, а
тепер по нашій роботі – Міжнародної амністії, кричущий факт був. Коли ми почали займатись
тортурами на терені України зі сторони силових структур, міліції, СБУ і так далі, був факт,
мабуть, ти в курсі, справи, Ань. Такий був Юрій Мозола, якого закатували в камерах СБУ. І
був такий Онопрієнко, який недавно помер, серійний маніяк, який вбив десь 54 особи. І він
чинив вбивства на терені Західної України. І от, біля Городка, цілу сім'ю десь перестріляв. І в
той час, як, щоб міліція не могла вийти на нього, хто то такий. Були затримані ряд людей, які
нібито зізнались, що то вони робили, вбивали людей. Але то не вони, то були тортури до тих
людей застосовані, жахіття таке. І от Юрій Мозола – 27-річний житель Городка, то біля
Львівської області, там якась сусідка придуркувата сказала, що вона бачила, нібито-от він десь
там був, коли там вбивали тих людей. Людина Богом невинна. Він мав жінку, мав маленьку
дитину, і його арештовують, привозять до Львова. І от, до речі, де зараз музей на Лонцського
от там, в камери СБУ, то були камери СБУ. Відповідно, там кажуть: «Зізнавайся». Він каже:
«Я нічого не робив». «Ну, якщо не зізнається, нібито сильно ти будеш винен». Його
починають, та, тортури. І от, собі можна уявити.
І:
Держава
змінилася,
методи
–
не
змінили.
А: Так. І от, до нього застосовують методи зізнання – тортури. Але, наскільки людина
вистояла, бо за три дні, його просто закатували до смерті. Він загинув в камерах. Так-так. І
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тіло, тіло віддали батькам. І батьки побачили опіки від електричного струму в нього. Як
всерівно, що зараз Слов'янську, зараз там тортури роблять, то таке от. Відповідно, ми почули
про крик, про допомогу від таких, можна сказати, людей, від родичів. І наші, з Міжнародної
амністії зі Львова зустрічались з батьками Юрія Мозоли, з жінкою. І відповідно, ми дали про
той факт, бо преса старалась всьо скрити, що в нас. Надали факт в офіс Міжнародної амністії
в Лондон. Вони почали собі присилати спостерігачів, делегатів. І тиск на Україну почався, і
почалась судова справа. Що цікаво, вона десь аж в 2000-му, з 96-го по 2000-й десь йшла, майже
4 роки то всьо. І по справі проходила, до речі, потому, то навіть газета вже потім написали, от
собі уяви, Ань, сорок працівників Служби безпеки України – сорок, було притягнуто до
відповідальності. Ми добились десь для семи чоловіків, які конкретні терміни отримали: 5
років ув'язнення, 7. Але сам факт.
І: Так страшно аж.
А: От, тому. І знов таки, тощо за такі наші активні позиції, втручання Міжнародної
спільноти до факту порушення прав людини. І тому, я кажу, що мене більш притягували
громадянська активність. Ми почали з Групи довіри за свої права. До речі, і такі подібні факти
з Юрою Мозолою, ми також були очевидцями, і втрутились по Групі довір'я, коли в нас була
своя Група довіри 87-у році десь, в листопаді місяці. У Львові, якби гласність почала
працювати, ми побачили листівки від руки, чи на машинці надруковані, що мама просила
захистити її сина від неправильного арешту, її сина. І що йому інкримінують такі речі, які він
не робив. Був Анатолій Гріхін, як зараз пам'ятаю той факт, то кричущий факт був. Ми
втрутились, також. То ще початок наш, з 87-го року, від громадянської активності, позиції.
Зустрілись з батьками, родичами. І той Анатолій Гріхін – молода людина, він мав вуса, там на
Запорожці їздив, і хтось десь... А був такий, також, якийсь маніяк в той час, який там пару
чоловік десь зґвалтував, вбив дівчаток, хлопців, от такий от, педофіл якийсь, скажемо. Хлопця
побачили, в нього вуса і Запорожець, ГАЇ зупинило десь біля Львова. Потім, та тут кожен
третій тоді так ходив – вусика, як українці, Запорожець в той час, то в вісімдесятих роках. Його
забирають в слідчий ізолятор, тут, на Городоцькій. І відповідно, також, починають тортури
застосовувати. І ми знали, ми підняли на ноги всю, в той час, вже почала, і преси писати –
«Комсомольську правду», почали приїжджати сюди з газети «Известия», «Комсомольська
правда». І от, в той час, навіть «Комсомолка» написала про той кричущий факт
вседозволеності міліції. І фактично, людина була оправдана і вийшла на свободу, завдяки
нашому втручанню – Львівській групі Міжнародної амністії. І ми потім, так вже почали діяти.
І з настанням незалежності, наша група саморозпустилася – в 90-му. А вже в 93-у, я зрозумів,
що треба щось, бо я політичний. Тоїсть, я був за то, за багатопартійність, щоб у нас були права,
і свободи тут діяли, багато партій було. Але я, я – позапартійна людина, але громадянин
нормальний. І ми утворили свою громадську групу. І то мені більше по душі було, от і все. І
то Група довіри, то Міжнародна амністія, і от ми робили всі такі от.
І:
Що
для
вас
соціальна
несправедливість?
А: Для мене несправедливість – це диктування, диктування своїх поглядів, які би вони не
були, насильницькими методами іншій людині. Тоїсть, і вставляння її в якісь рамки, в які хоче
та людина чи група людей бачити – оце насилля над особистістю.
І:
Ще
щось?
А:
І
ще
що?
Ти
маєш
на
увазі
про
несправедливість,
так?
І:
Так,
що
для
Вас
соціальна
несправедливість?
А: Несправедливість, так, щоби, наприклад, людина не боялась відстояти свої права і
свободи, щоб вона за них боролась, щоб вона була гідна нести назву свободолюбивої людини.
Щоб вона була дійсно, в повному розумінні, тим індивідуумом свобідним, який не побоїться
виступати
за
права
людини
і
своє,
і
своїх
близьких,
і
друзів.
І: Тоді, якщо відштовхуватися і йти до протилежного. Чи можете Ви згадати приклад
справедливих
випадків
чи
випадку?
А: Нє, справедливих є, якщо сказати, що закон, все-таки ж, переміг. Ото, що я навів навіть,
привів з Юрою Мозолою. Хай буде – він помер, але покарані були вбивці. Привів приклад з
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Анатолієм Гріхнем. І багато таких от випадків. Своєї, от, в театрі, як ми відсуджувати,
судились з адміністрацією театру, бо вона неправильно поступала. Вона, там, зловживала
своїм службовим становищем. Там, наприклад, якісь махінації робилось. І ще там, у нас був
буфет, наприклад. Вони там орендну плату брали, там, образно, 5 гривень – квадратний метр,
а він коштував, там, 500 гривень. Тому, от такі. Ми добивались, щоби, наприклад, для артистів,
працівників театру були нормальні ціни пообідати, то всьо (...). Вони не хотіли, ми вказували
їм, що треба зробити для покращення тих всіх мотивів і так далі. От остатній момент, мені
прийшлось з ними, знов-таки, якби сказати, то десь 2010-му, перед Євро-чемпіонатом по
футболу. Я почав, до речі, один із перших у Львові, їздити у Львові на ровері, ще 77-й – 78-й
рік. В мене такий Десна, такий невеликий ровер. І я його завжди під паху, і заносив, у нас, там,
в підвальне приміщення, де і є. І люди потім вже, можна сказати, з дво-тисячних, вже також
почали, хтось там з хора їздити, з балету. Але їм не було, де ставити ті ровери. Я підняв
питання на профкомі. Викликали дирекцію, що так і так: «Дорогенькі наші, Ви повинні
попіклуватись про працівників Оперного театру. Зробити благостройну стоянку, велостоянку,
паркінг». На що мені директор сказав: «Друже, всьо добре. Ви один їздите на ровері. А хто
є?». Я кажу: «Іще їздять люди». Кажу: «Яка різниця? Хоч один, хоч п’ять. У зв'язку з
наближенням Євро-чемпіонату через 2 роки, ми повинні облаштувати все». От у Львові, в той
час, от, наприклад, біля міськради, вже була перша така стоянка. Я кажу: «Ви бачили
міськраду? Там є». А він каже: «А що я маю стіни довбати Оперного театру? То історична
споруда». Я кажу: «Ви не будете стіни довбати. Я кажу: «Дві рейки просто поставити, і щоби
ровер». «Так, добре». Він там дав цьому свому заміснику, який туди недавно прийшов. І я його
так півроку не бачив. Потім зустрічаю: «Пане Грех, Ви думаєте?». «Буде, буде». Потім іще рік
його не бачив. А то вже підходить до, ото вже майже півтора року пройшло. І тут в мене на
повишених тонах з ним розмова була. «Якщо не розумієте так, я з вами буде по-іншому
говорити», — кажу. Я кажу: «Все рівно доб'ють, що Ви поставити то». І ми їх викликали, я
написав дві заяви на ім'я директора театру і на ім'я голови профспілкової організації галузевої
нашої в театрі. Їх викликали, то якраз було от перед Євро-чемпіонатом, буквально навесні 12го. І ви ще думаєте? Зробили отут-от.
І:
Ці,
що
з-заду
Оперного?
А: З-заді. І та дорожка – то перша була у Львові зроблена.
І:
І
велодоріжка
ця?
А:Так-так.
І:
Ого,
супер.
А: Так, що, так, що, я знов кажу, коли ти, воно стосовно, якісь кричущі такі факти
порушені, от. Але мені довго, два роки, рахуй, що я добивався. Але дивився, мені кажуть: «Що
то
дасть?».
Я
кажу:
«Дасть!».
Потихеньку
все
зробив.
І: Чи було.. У вас була ініціатива, так? Ще їздили люди на роверах, та, але Ви
поставили за мету, щоб були велодоріжки, велостоянки. Чи помагали ті люди, які їздили
також
на
ровері
для
того,
щоб
досягти?
А: Там один чоловік, так, помагав. Він прийшов на засідання профспілкового комітету в
нас в театрі, він там також слово мав. Сказав, що не я один їжджу там, що їздить не тільки там
пан Олісевич, а я їжджу, інші їздять, отак от. Знов-таки, якщо на рахунок помагав – не помагав,
в більшості, в масі своїй, люди інертні, пасивні, оце я хочу сказати. Що людям не так то просто,
людей вивести на якісь такі акції, пікети і так далі, за які, свої законні права. Ото правда, так.
І: Питання: чому так? Бо, знову ж таки, як працювати? Бо Ви сказали, от я хочу над
тим подумати ще, що треба починати з себе і працювати з групою людей, такою, своєю
громадою,
спільнотою,
найближчим
оточенням.
А:Так.
І: Однодумцями. Можливо, от тут, то я зараз так само, сама думаю, можливо, тут
питання стоїть в тому, як формувати оце коло однодумців, наскільки поширювати ті
знання, якусь інформацію? Реально будувати цю ідею для того, щоб згрупувати цих
людей? Чи як починати оцю роботу для активізації?
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А: Активізація, тут є, можливо, там деякі такі моменти, причини, і як то всьо робити.
То, в принципі, клопітка досить робота може бути і знаходження тих однодумців. Але разом з
тим, ми вже бачимо, що от нам, скажімо, ті же велодоріжки по Львову. Молодці, люди
об'єднались, зробили, втілили і втілюють в життя. От, такі біля університетів, біля того всього,
правильно у Львові. Я навіть не був, то фантастика, навіть років 3-4, для мене то фантастика
була, що я навіть не повірив те, що таке може бути. А воно тепер, бачите, розрослось, набрало
обертів і т. д. Ну, от скажімо, зараз, мені доводилось тут багато розмовляти, мати зустрічей з
різними такими активістами студентських рухів, студентського братства. І от, коли Майдан
почався у Львові, то я з перших днів був на Майдані, тут у Львові. Був, і для мене це було,
якби сказати, досить цікаво спостерігати, коли молодь активно по 18 – 20 років, класний такий
от, такий вік, виходили і добивались своїх вимог. Вже не боялись, що їм вже щось там може
бути і ще щось. Тоїсть, вони незашорені тою бацилою страху, як моє покоління, як покоління
шестидесятників, сімдесятників, які жили при тоталітарні системі, де вся контролювалась, всі
твої розмови, дії, боязні, що в тебе виключений там, наприклад, з університету, з інституту.
Боязнь, що тебе з роботи виженуть, то всьо. Зараз молодь – молодці, оце вже є, якби сказати,
признак того, що все-таки ж, в нас вже, в якійсь мірі, демократична держава, вже якось можна,
в принципі, добиватись, хай буде, свої якісь вимоги, там, в різних аспектах. То, що ми бачимо,
що от зараз, от молодь – одна із таких двигунів от того всього такого от, бунту. Була на
Майдані, в Києві, у Львові. І завдяки молоді, зробилась та революція. Зараз треба нам просто,
помішала, наприклад, до кінця то всьо довести, скажімо, військові дії Росії і так далі, той
Майдан. Люди надіялись викоренити ото корумпованість з владних кабінетів, чиновників
позміняти. Я рахую так, що треба молоді ставити своїх активістів на різні посади, починаючи
від міськрад, облрад, на роботах і так далі. І їм давати довіру. Зрозуміло, допомагати,
контролювати, щоби молоді люди, бо, наприклад, якщо зараз є маса освічених, чудових людей
молодих, які закінчили вузи, їм там по 22 – 23 роки. Потім, він десь там, наприклад, від того,
що немає там тої нормальної роботи, багато хто повиїздив закордон, мілйони людей, та дещо
так. То от, взяти нормальних людей, які хочуть щось зробити для своєї країни, для свого міста,
для своїх друзів, хай назад повертаються. І я чув таке, що навіть люди кажуть: «Нам неважливо
скільки ми будемо мати». Оце нормальне питання, чи нам 1000 гривень чи 10. «Ми хочемо
щось робити». Щоби вони були чесні самі перед собою, що вони не взяли, не брали тих взяток,
щоби були дійсно, ми відчували реформи які, якби сказати, вже над нами висять, і треба їх
впроваджувати. Але це треба, що виробила нормально активна молодь. Щоби це все було. І
зрозуміла, що був контроль серед громадських організацій, щоби вони їх контролювали. Бо
зрозуміло, що, нажаль, я знов таки так, кажу, є слабкість людини. Вона, як відчуває смак влади,
вона вже забуває про своїх близьких, знайомих і так далі. Бо, що я хочу сказати, свій час, я вже
не буду на особистості переходити. Коли ми тут робили спільну справу ще в вісімдесятих
роках, демонстрація у Львові, були перші, П’ємонт революційних звершень – 88-й-89-й-90-й.
І потім плеяда дисидентів дойшла на (…), нажаль, я також помітив, влада людей зіпсувала. І
вроді, були люди, які мали конкретні терміни за антирадянщину, сиділи ув'язнення при
радянському устрої. Дійшли до влади – більшість, нажаль, трошки так скомпрометувала,
таким зверхнім ставленням до своїх побратимів, до людей. От, оце, це мене саме більше, якби
сказати, заділо до душі, і болісно було бачити це. А що казати про теперішніх, навіть простих
людей, які то не пережила, тих тортур, репресій, і вони дійшли до влади, так взагалі без,
безболісно, то вони взагалі: сьогодні – ти для нього колєга, а завтра – він тебе забуває. Я таких
фактів маса чую, маса бачу, от що. Тому, я кажу, що, от, якби в нас було побільше таких, як
президент Уругваю, людей, або теперішній Папа Римський, скажімо, або той Іоанн – Павел,
який був покійний. Отаких о. Так-так, оце я згідний. Щоби людина, якщо вона висовує когось,
щоби вона була вже була, якби сказати, причетна і відповідальна за ту людину. І тут потрібно,
щоби людина, якщо не дай Бог, бо вона щось, по-перше, то треба все задокументувати,
завірити ті в законодавчому плані в тих актах, і так далі. Щоби були сувора відповідальність,
і не думати: «ой, ти – мій брат, ти – моя жінка, ти – мій батько». Ні. Як кажуть, Тарас Бульба,
що сказав: «Я тебе породив. Я тебе вб'ю». Отак і повинно бути. Той стоїть, не повинно бути

497
ніяких тортур, якщо навіть твій син щось зробив – садити, до побачення, ніяких відкупок,
ніяких. Треба, і навіть, і можна знищити таких людей. Так, як зараз, вони переходять всі
кордони, границі, якби сказати, дозволеного. От, взяти тих сепаратистів, тих всіх виродків. Ну
що, як то так? Тоїсть, тут повинно бути вже, якщо ти довіряєш людині владу, вона
компрометує всі чесноти людські, вона старається збагатитися. Що з такою людиною робите?
По-перше, тут однозначно, великих його не повинно бути для чиновників, абсолютно, ніяких.
Як то так? Я працюю, слухайте, от, я працюю я маю зарплату, я задоволений – задоволений. В
мене би обрали в парламент, мені не треба 10 000, не треба. Просто, я маю щось робити. І
разом з тим, щоби… Знов таки, мірило для всіх є велика зрада отих вредностей матеріальних,
бо кожен бачить: «Той їздить на джипі. А та вділа якісь там-то мештечки, – вона хоче». Вони,
як папуги, один в одного. І з того починається, так от, і то бацила роз’їла все суспільства, от
в чому біда. І то фарисейство, дволичність. Ми то всьо бачимо і чуємо. Такі люди, як ми, нас
небагато, но ми кинули клич, виклик, протест проти того суспільства, що було комуністичне і
так далі, ідіотського – готова. Так само і зараз, вона, також, я бачу, і ще більше
несправедливості. Тоді була одна, а зараз – своя. Зараз є, нема між людьми отої такої
братерства, я бачу, нема якоїсь такої нормальної солідарності. Здавалось, ми маємо
незалежність, але разом з тим, в нас є інші недоліки тут в суспільстві. А мені би не хотілось
того бути. Я бачу зараз кричущу несправедливості, навіть по моїй праці, де я працюю. Бачу,
як, наскільки то всьо є там, підлабузництво, холуйство, лакейство, я бачу то всьо.
І: А тоді, що таке соціальна справедливість?
А: Ну, справедливість – це, можна так сказати, це таке відчуття, щоби людина, поперше, відчувала свободу, друге, відчувала в цій свободі гармонію, якби сказати,
справедливістю, що вона, знов-таки, не позволить собі несправедливо поступати по
відношенню до своєї близької людини, до просто людини, і не буде принижувати його
свободу, заради своїх якихсь меркантильних інтересів. Бо, нажаль, людина, я знав, таки кажу,
де людина працює, вчиться, от взяти так: студент працює, то вчиться, там нього є якісь
доценти-шменти, професура, вони починають диктувати, буває, також, зловживають своїми
методами. Там, стараються якісь за сесію брати гроші, там іще щось. І немає, я рахую, що воно
повинно бути якась, там, хай буде, ти – шеф, ти – начальник, ти ще чогось добився, але
повинна бути чисто, як друг, щоби людина поступала, я на своїй посаді, но я знаю хай буде, я
буду керівник, що я собі не позволю, наприклад, криками і ще якимось, людину щось там,
наприклад, змінювати, або ще щось, бо то неправильно. І своїми вчинками, треба людину
показати, що то негідний вчинок, ти неправильно робиш, ти ще щось. І на рівні говорити з
людиною, не з позиції якось членства, там приналежності до якоїсь партії, структури чи до
якоїсь там, як сказати, керівництва чогось, кимсь. Справедливість – то як, то споконвічна та
тема може бути. Вона стосується, бо бачимо, що таке справедливість – несправедливість. Ми
бачимо, що воно в суспільстві вже тисячі років є. І завжди людина собі задавалась питанням:
«А що таке справедливість? А що таке свобода?» Оці аспекти, вона з ними, наприклад, завжди
старалась для себе уточнити, вияснити. Буває так, що людина може і до кінця не знати, що
таке справедливість. От, він, бо він над тим не задумається. Він, наприклад, робить якісь
ганебні поступки, і несправедливо поступає по відношенню до когось, до чогось. А коли йому
скажуть от: «Ти несправедливо поступаєш». «А що?», – то каже: «А от той поступає так. А
чому?
То
знаєш,
я
справедливо
поступаю».
Тоість,
такі-от
моменти.
І: Тобто, є якесь незнання, що таке соціальна справедливість? А хтось говорить, як
воно має бути. А, може, той хто говорить, він також діє
несправедливо?
А:Може,нє.
І: І чи не є тут проблема, що ця соціальна справедливість, у неї якісь засади, такі
універсальні справедливості. Там, наприклад, не вбий?
А: Я розумію, та-та-та.
І: А чи вони не сприймаються через індивідуальну призму якось?
А: Бо, можливо, людина, нажаль, знов, така, нажаль, не хоче вийти в душу іншої людини.
От мені здається так, що, якби вона входила в сутність іншої людини, в сутність, можливо,
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вона би більш задумалась над тою вже справедливістю. А коли людина не входить, вона зі
своєї, зі свого бачення це все говорить, тому їй здається, що от вона, скажімо, справедливо
може поступати по відношенню того, того чи таких, таких речей. То, взагалі-то філософський,
ото всьо питання. І тут якщо так от. І я кажу, то вже тисячі років людина тим всім думають,
можливо, роблять і поступають. Хтось каже, от взяти наших цих різних лідерів – (…), взяти
Мао Цзедун, Ленін, там Сталін, і там-то, їм здається, що вони справедливо поступали по
відношенню для нації. Але ми знаємо, якими методами то всьо доводилось, мільйонами тисяч.
І: Чи ми діємо справедливо відносно когось, чи ми діємо, чи ми робимо свої дії, щоб
було справедливо щодо нас? Можливо, тому ми не завжди звертаємо увагу на інших, бо
через цей якийсь такий егоїзм. Що, якщо ми ставимо себе в акцент всього: «Я дію так,
бо
це
буде
справедливо,
правильно
щодомене».
А: Я кажу, що тут можна і так, і так дивитись. Бо, в принципі, от навіть, то, що моє
бачення, мої поступки. Я можу рахувати, що от, ніби-то я справедливо, так, роблю по
відношенню до тої людини. А хтось може каже, що може несправедливо. І він може мати якусь
свою, бо він вихований на інших, якби сказати, засадах ідеологічних, релігійних і т. д. Так, що
тут,
тут
є
багато таких моментів,
що
тут
досить
цікаво то все.
І: Є в Вас ще щось додати по соціальній справедливості – соціальній
несправедливості,
цінностях?
А: Я можу, що, щоб довго не там, не філософствувати, то все не. Бо можна, ми всерівно
можемо досить довго то всьо, до безконечності говорити, і кожен може мати свою точку зору
і про ту справедливість, про методи справедливості, як вона досяжна чи недосяжна ота
справедливість. Можна так сказати, що я живу по таких принципах от справедливості –
стараюсь, стараюсь принаймні, аналізую себе як, що, мої вчинки по відношенню до
суспільства, до людей. Нікому, нікому не нав’язувати свою точку зору, не нав’язувати. Можна
ділитись. І можу сказати, що моя точка зору – це основна, вона справедлива, правдива і т. д.
Бо, можливо, друга людина має своє бачення на такі речі як і я, і вона також може бути в
контексті деяких моментів, також, справедлива. Бо вона каже: «От, я поступив так, така, так, і
я рахую, що так». Це бачення в нас може бути різне. Але разом з тим, я хочу, що сказати, що,
якщо я не нав’язую свою точку зору іншій людині, толерантний до її поглядів, до її думок.
Якщо мені щось не подобається, я просто відійду від тої людини, від її бачення на різні речі,
події, тлумачення і так далі, в сторону. І не буду з тою людиною, старатись не пересікатись,
нічого не мати. Бо якщо я бачу, що людині це нецікаво, що вона зовсім живе в іншому вимірі,
то всерівно що… У людини є хобі, так, Аня? Людина любить, от скажімо, Ви любите класичну
музику, чи Ви – рок-музику, чи джаз. А я можу ніякої музики не любити. І що я можу Вам,
наприклад, нав’язувати? Вам сказати: «А що, то єрунда, то, то, то». Або Ви мені: «Як то ти не
любиш джаз?». Він, може, мені нецікавий, так? Також точка зору. Так само, з тою
справедливістю. Я можу робити багато різних кроків до справедливості, до, а вже людина чи
люди, які поруч, вони бачать, наскільки ти в їхньому, знов-таки, розумінні справедливості
поступаєш. То якийсь каламбур. Справедливо по відношенню до них, до спільноти якоїсь, з
ким
ти
там
маєш
справу,
все.
І:Дякую.
А: Та нема за що… Несвободи, авторитаризму, тоталітаризму. Вона привикла бути рабом.
Зрозуміло, що моє бачення, як би сказати, незалежності, свободи для неї нічого не значить. І я
буду, також, сприймати з такими людьми, як якесь зло, як якесь непорозуміння. І вони будуть
мене також хаяти остатніми словами, що я такий виродок, що я такий, такий і такий. Все, ото
от. А як я от, наприклад, приводив ті факти в театрі, як ми подавали в суд за свої права. Також,
я в позиціях таких людей – я – зло. Так, що, от тут, хоч я старався для більшості і свобідно, і
толерантно, але для них… Вони привикли бути лакеями, холуями, все. Вони себе так-от
виховали.
Вони
не
можуть
вийти
з
тої
своєї
личини.
І: Ще згадала про цю таблицю. Чи сьогодні було щось справедливе чи несправедливе,
щось
можете
згадати?
А: Я рахую, що сьогодні все було справедливо. Мені дали слово, висловитись про мої

499
бачення, мої погляди. Я то всьо висловив, зовсім справедливо. А бачення вже там твоє чи
друзів, на рахунок того, то вже хай самі вирішують. Все. Я рахую, що то всьо, то всьо не було,
як це сказати, (…) чи якось обмеження моїх людських прав. А то вже значить справедливо. Я
свобідно
міг
висловити
свою
точку
зору.
І:Дякую.
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І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні двадцяте листопада дві
тисячі чотирнадцятого року. Ми у Львові, і я розмовляю з пані Надею. Скажіть, будь
ласка, як ви себе відчуваєте в теперішній ситуації?
Н: В теперішній ситуації політичній, чи просто вечором, чи просто?
І: Можна по порядку, можна в політичній і теперішній, як закінчення робочого
дня, ввечері.
Н: По-перше, можливо, тому-що, є робота, на деякий час забуваєш, що твориться
навкруги тебе, тому-шо, вливаєшся в роботу і маєш якісь певні проблеми, зв’язані з
професійною діяльністю. Але, загалом, і погода, і вечір, і політична ситуація страшно гнітюча.
В даному випадку, тому-шо, на вулиці дуже сиро, щось капає таке противне, і то все так
наслоюється, наслоюється, і отримується те, шо не дуже приємно. Але я думаю, шо то все
перейде. Коли ранок – то набагато краще. Ранок набагато краще переноситься, чим вечір.
І: Які вам останні події запам’яталися?
Н: Останні події? Напевно, останній відпочинок, коли ми їздили в Італію, і відпочинок
був прекрасний. Ми з колежанками, нас було одинадцять чоловік, і ми ше попали на теплий
період, ми ще купалися. Ми прилетіли сьомого числа, нє, п’ятого ми прилетіли. Нє, ми
прилетіли шостого числа, і вже, як влилися в роботу, то вже була робота. З остатніх подій це,
власне, відпочинок.
І: Дякую. Які в вас очікування на майбутнє?
Н: На майбутнє? Тільки позитивні. Завтра я встаю до роботи. Завтра мої діти летять на
концерт в Стамбул, і я буду з внуками чотири дня, так-шо, в мене перспективка нічо така.
І: Пані Надю, як ви вважаєте, за якими принципами має жити людина?
Н: За, взагалі, Божими Заповідями.
І: За якими принципами живете ви?
Н: Стараюсь, дуже стараюся, так, шоби не відходити від принципів, які.
І: Ви стараєтесь, значить є якісь перешкоди?
Н: Слухай, життя – то є життя. Можна, деколи і придумати щось, і збрехати, то таке,
розумієш. Але з віком стається, все таки з віком, приходиш до того, шо краще менше, але
краще, краще промовчати, чим сказати неправду. Тому я стараюся. Слухай, хто нічо не робить,
той не помиляється, а хто шось хоче робити, той завжди має якісь помилки.
І: А от, що стимулює жити за цими принципами?
Н: Вік. Тому-шо, з часом людина приходить до того, шо дуже багато відпадає, і не
треба. В житті дуже багато не треба.
І: А шо саме не треба?
Н: Деяких матеріальних благ, деяких знайомств, я знаю, деяких уподобань. Це кожен
собі вибирає, знаєш, сам.
І: Що є цінним для людей навколо вас?
Н: В людях, які є коло мене?
І: Так.
Н: Дружба, відчуття дружби, правдивість, чесність, таке, знаєш, відчуття плеча.
І: Ви назвали дружбу, правдивість і чесність – цінності, які переважають серед
людей навколо вас.
Н: Так.
І: Що є цінним особисто для вас?
Н: Напевно, все-таки, знаєш, коли людина віддана, і коли вона не може тебе зрадити.
Мені здається це дуже цінне.
І: Які ваші теперішні інтереси?
Н: Ой, по-перше, внуки. По-друге, стараюсь, все-таки, ходити і в театри, і в кіно, і
читати. Правда, читати дуже менше у мене получається, тому-шо, останнім часом, як тільки я
починаю читати, я зразу засинаю. То вже вікове видно, ось. Таких якихось особливих
вподобань... Я в остатній час, дуже полюбила баню. Але я, тоже, думаю, шо то, тоже, вікове.
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І: Згадайте, будь ласка, приклад несправедливого випадку?
Н: Несправедливого випадку?
І: Так.
Н: Ну я знаю, можливо, на роботі. Коли, це тяжко пояснити. Значить, ми зараз
переходимо на роботі на іншу систему, там, праці. І в нас працює чотири чоловіка. І я себе
рахую, в принципі, одним із спеціалістів. І коли, замість мене, посилають якусь соплячку, я
теж поїду, але вона чомусь їде пріоритетно перша. І коли я почала з менеджером виясняти,
чому це так, «бо я собі так придумав». То я рахую, шо то несправедливо для мене це було, мені
то не сподобалося.
І: А суто за кваліфікаційними навичками, ви є кращими?
Н: В мене, по-перше, більше досвіду. По-друге, я довше від неї працюю. А по-третє,
вона взагалі – дура.
І: А шо загалом для вас соціальна несправедливість?
Н: Несправедливість? Це коли можна образити когось, мені здається, несправедливо
образити. Несправедливість – це приниження когось, мені здається, образа, приниження,
висміювання, оце мені здається, образа.
І: Ми про несправедливий випадок говорили. А тепер згадайте приклад
справедливого випадку?
Н: Справедливого випадку? Коли в нас було винагородження, то я дістала премію. А,
власне, ота-от дурочка не дістала. Вона просто працює на півставки, і вона, дійсно, ще дуже
слабенька в цьому. Я рахую, що це було дуже справедливо. Хоча, в принципі, могли би там їй
дати. Взагалі, це дуже багато залежить від твого начальства. А начальство в мене, скажемо
так, соу-соу. Це чисто з роботою зв’язані, бо життєві варіанти, ти розумієш, зовсім інші.
І: А які інші?
Н: Несправедливо, напевно, ображати своїх приятелів, тим більше з віком, друзів стає
все менше. І я всеодно приходжу до тої думки, шо друзі, які ти набув в молодості своїй, і ти
зміг з ними провести своє життя і підтримати відносини, то ті друзі щиріші, кращі, ніж друзі,
з якими ти вчора познайомився, і ти думаєш, шо то вже друг. Такого не буває. Бо, все таки, з
другом треба з’їсти тої пут солі, для того шоби.
І: От ви про соціальну несправедливість сказали, шо це ображати приятелів,
такий житейський варіант соціальної несправедливості. А який житейський варіант
соціальної справедливості?
Н: Я знаю, дзвонити, напевно, своїм друзям, своїм батькам, цікавитись їхнім здоров’ям.
Це справедливо. Наприклад, от подзвонити кожен день мамі, і спитатись: «Як ти там? Як ти
себе почуваєш?». Тому-шо, це твоя мама. Подзвонити дітям своїм, приятелям, розумієш. Оце
справедливо, мені так здається. Можливо, в кожного свої.
І: А шо загалом для вас соціальна справедливість?
Н: Загалом, я тобі казала. Справедливість – це не образити, не висміяти, не образити
людину. Чи мені здається несправедливо. Справедливість – це, я навіть, чесно говорячи,
ніколи не задумувалась над цим поняттям. Просто робити гарно і добре, такі хороші дії твої.
І: Ви розписали свій сьогоднішній день. Чи були сьогодні випадки справедливі або
несправедливі?
Н: Нє, сьогодні було все нормально, без ексцесів, скажемо. Без ексцесів.
І: А чи можна якимось чином досягти соціальної справедливості?
Н: Дослідити?
І: Досягти.
Н: Досягти? Ой, я не знаю. Ти розумієш, це ж все взаємозв’язано. От дивись, сьогодні
на роботі, там, під час роботи, все було дуже добре йшло, так як має бути. Оце справедливо,
це добре. Тому-шо, ми того завжди хочемо досягти, і ми того досягли. Я рахую, шо це
справедливо. Тому-шо, наприклад, коли там прилетів літак і зламався, коли літак взагалі не
прилетів, зламався, оце несправедливо. Тому-шо, ми маємо дуже багато роботи, ми дуже
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загружені. І нервові люди, і нервові ми. То, знаєш, це несправедливо по відношенню до тих
же ж пасажирів, і до нас, працівників. Так, шо мені здається, шо воно взаємозв’язано.
І: Чи в вас є ше шось додати, до цінностей, соціальної справедливості, соціальної
несправедливості?
Н: Нє, я рахую, шо я, в принципі, висвітлила свої погляди.
І: Дуже дякую, що виділили час.
Н: На здоров’ячко.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні двадцять п’яте травня дві
тисячі чотирнадцятого року. Ми в Роздолі (Львівська область). І я розмовляю з пані
Зеновією. Скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами має жити людна?
З: Добрий день, Аню, чи доброго ранку, добрий день. Принцип, за якими має жити
людина – це таке філософське, взагалі, питання. Або, саме найперше – це самі найпростіші
принципи. Відкриваєм Біблію і Божі Заповіді. Народився, так, значить маєш право на життя –
раз. Маєш право на життя ти – має право на життя хтось другий, бо він народився. В всіх нас
є батьки, ми маєм їх любити, вона мають нас до певно часу виховувати, потім ми їх маєм
доглядати. Не вбий – оце право на життя, що я тіки, шо першим тобі сказала. Не вкради, бо як
ти вкрадеш, в тебе хтось може вкрасти. Ти будеш ображатися, як тебе хтось там поб’є, якщо в
тебе, не дай Бог, хтось когось уб’є, коли в тебе хтось шось вкраде. Ми ж ображаємся, правда?
Тому, ми не хочемо, щоб в нас того було. Значить, не роби нікому, не роби нікому зло, і тобі,
тобі не буде ніколи то віддаватись. Отже, дивись: не вбий, не вкради, не чужолож. Отже, всівсі-всі Заповіді Божі. Я би казала, знаєш, от на мою думку, конституція, або ті, в конституції
в нас дуже багато статей, і в нас колись була така от вчительська справа, сільським вчителям
завжди платили за квартиру і так далі, всі компослуги. І потім, за Тимошенко, Тимошенко, а
перед нею був ше один прем’єр, там почалась гра з тими от вчительськими компослугами,
виплатами. Бо в кого можна взять з бюджету? В нас! І вони призупинили, не відмінили, бо це
не можна, ніби незаконно, так, а призупинили. Це означало що? Ми самі змушені були платити
за компослуги. А якщо ти йшов в суд, то така тяганина була, ми ніби виігрували все, тобто
вигравали, тобто закон, ніби то за нами, але, знову ж таки, там хто сидів в судах? Той, кому
зверху диктували не давати оце право вчителям. «Добре-добре». Замнути, закрутити, не дати
права вчителю висловити думку, а, тим більше, відстояти так законно свої права. До чого я
веду? От до того, шо ми всі, настільки безправні, так, і шо ми хочемо шось мати, але знов, отой
закон, як дишло. Пишем закони ми, ніхто не пише. Пишуть люди, але чому люди самі,
написавши закон, його не виконують. І тому, знов беремо Біблію, берем Заповіді Божі, Десять
заповідей, і от повертаюсь до оцих наших вчительських проблем, коли нам показав адвокат
закони наші. А потім каже: «Подивіться, ця книжка колись була от така. А тепер вона
розкрилась, бо нам кожного разу до того, того пункту додають поправки. І вона вже, знаєте, і
там вони ксерять, клеять, клеять, доклеювали». З пункту А – іди в пункт Б, а з пункту Б – іди
в пункт Г і Ц. А далі вернись в А. Тобто, заплутують, як зайців. А всього на всього, має бути
кілька чітких пунктів. Маєш: народився – народився, виховали тебе батьки, дали тобі хату, ти
маєш право за тою хатою бути закріплений і в держави не викуповувати хату. Друге, дали тобі
батьки освіту, держава тебе вивчила, значить ти повинен тою державою бути забезпечений
роботою. Тобто, піти працювати, а не ходити десь просити, шукати роботу. Бо зараз, взяти цю
молодь сучасну, так, ваше покоління, я не знаю, як ви будете заробляти, я не знаю, який
відсоток не працює, але на мою думку, відсотків шістдесят не працює згідно освіти. Тому-шо,
просто напросто, немає. Я там не веду дані соціологічні, знаєш, але от дивлюсь по наших цих,
по нашій місцевості, і так, от знайомі там, то дуже багато, велика кількість учнів колишніх
моїх працює на заробітках, на заробітках. Вища освіта, і вони заробляють горбом, не розумом,
а горбом, переважна більшість. А потім, по-перше, це зіпсоване здоров’я, але, де вони візьмуть
потім гроші, тобто, де вони візьмуть той стаж, не гроші, а де вони візьмуть стаж на пенсію. Це
означає, шо будуть знов втрачені діти. Колись було там в американців, в німців було втрачене
покоління, а тепер, шо в нас? Це в нас, яка армія буде безробітних, не то, шо безробітних, а
державою незахищених, злиденних пенсіонерів. Або, тоді держава хоть якийсь мінімум
мусить заплатити їм, це я так думаю. Бо не підуть з голодними, з витягнутими руками. До речі,
як от тільки незалежність почалась, як от, то навіть не незалежність, а так, межа незалежності
і вже горбачовська відлига, і потім незалежність, то мене дуже у Львові, ми, як приїхали, дуже
мене шокувало, і так, аж знаєш, з такими сльозами я дивилася: роботи не стало, заводи
позакривали. Я ж у Львові працювала на двох заводах перед поступанням. На цьому
«Телеграфна апаратура» тут, в центрі, і «Біофізприлад» – то туда, аж за залізницею, то були
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здоровенні заводи. А потім їх, і купа заводів по Львові, і то рахуй, скільки машин зупинилося,
тих махін, заводів, скільки людей було викінено за борт. І от ми приїхали до Львова, уже з
дітьми були, прийшли в їдальню, дядько, знаєш, інтелігента завжди видно, по одягу, він був
бомжом. І коли він підійшов до нас і поросив, а знаєш, як то діти то з’їли, то не з’їли, а то, до
речі, як отут їдальня в центрі, де Матір Божа, там зараз такі кафе шикарні, отакі-от, такий
будинок.
І: Я знаю.
З: Великі вітрини, там вже два поверхи зробили. То коли він запитав, чи можна
голубець доїсти, то знаєш я, я дуже реагую на такі речі. Мене, ми дали гроші аби пішов поїсти.
Звичайно, сказав, шо можна, а потім дали. Але то не рятує ситуацію, от. Тому, я говорю, шо
мусить бути людина забезпечена, держава має працювати на людей, і в державі мають бути
закони. Не мільйони, вони самі не знають ті наші діячі, вони самі не знають скільки статей. І
другий раз, послухаєш оту Верховну Раду, закон триста тридцять один крапка такий, пункт А,
пункт Б, вони пам’ятають, вони самі ні чорта не пам’ятають. Тепер треба ото все попалити, і
сідати, і не придумувати закони, а от уже життя більш- менш уже вирахували, так, тобто, вже
подивились, що, де, куди, як, шо нам треба, звідки треба, хто, що може зробити. І от, треба під
людей, так, з-під ті ситуації, шо зараз вже є, закріпити той, той, той пункт закону. А не
вигадувати Бог зна шо, шоб воно нездійсненне було.
І: Я б хотіла уточнити.
З: Уточняй, я може скачу з думки на думку.
І: Ні, то не скачете. Я логіку розумію, але уточню. Ви назвали, шо от власне, про
життєві принципи, що треба відштовхуватись від Заповідей Божих, і їх, чи правильно я
зрозуміла, від них відштовхуватись, переносити на державний, формальний рівень,
законний? Тобто, це якась має бути база, яку ми маємо застосовувати і в такому
формальному, офіційному житті?
З: Муси бути. Чому? От дивись. Усе дуже просте, ніхто не знає звідки появився світ і
як. Вчені стараються зараз довести, цей колайдер, який, до речі, я дуже сумніваюсь, шо він
його зробили для того, шоб знали, як світ створюється. Моя думка, шо він запрацював, бо він
перше поламався, а поламався мабуть з якоїсь, хтось там, вища сила якась, то моя думка. Бо я
так другий раз інакше ше думаю, ставлюсь до таких речей. І мені здається, шо то, що люди
хочуть знати, то шо не можна, значить не можна. А то, шо люди хочуть знати наперекір усьому
– це є наша біда. Розумієш? І ти, от знов, за оці принципи, закони всякі, наша ота система, воно
все пов’язане, бо ми всі пов’язані з природою. І так, як той світ зародився, не знаємо хто і як,
але завдяки нашим предкам, всім нашим пра-пра-прародичам, в нас, шо вчили, шо є Бог,
значить є якась вища сила, так. Для людей, які не вірять в Бога, для них вища сила на рівні
села – це голова сільради, там голова міськради, ше якийсь там бос, а у бандитів – свій пахан,
і так далі, тому подібне. Всерівно, людина, бачиш, парадокс, людина мусить бути до чогось
прив’язана. Хтось хоче, всерівно хтось хоче, щоб хтось над ним стояв. Навіть в родині, чи
жінка хоче, щоб чоловік був сильніший, чи чоловік – альфонс, і хоче, щоб жінка правила в хаті
і все зробила, принесла. От воно всьо, і навіть на сім’ю переноситься. Навіть в садочку
дитячому. Ну, по-любому. Життя воно таке, і пов’язане, по-любому пов’язане. Чекай, бо я вже
втратила свою ту канву. Я так шось розлетілася, знаєш, мислі, розсіклась мислі по древу. І ми
мусимо підчинятися один одному, але мудро підчинятися, мудро. Якщо є керівник, то керівник
має бути мудрий, а не недоросток, не неук, який дорвався до влади завдяки блату чи ще
чомусь. Тобто, не таке, знаєш, недоучка, який не знає яке, шо, до чого, звідки взяти, от, і який
тебе буде гнобити. Я, от, наприклад, по свому власному досвіді, так, в мене трошки, можливо,
таке зарізке почуття справедливості. Може мені і не треба так бути, не треба було бути, бо я
раніше, дуже воно було в мене таке загострене. І я, скільки було випадків, шось там комусь
треба сказати, порадити, то я пораджу. Але потім, це все виходило проти мене, розумієш. Були
такі випадки. То в той момент, я пожаліла, коли шось сталося, і думаю: «І нашо я людині
помогла?». Але потім думаю: «Та най буде». І через то, дуже багато в мене таких випадків
було, от.
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І: Але от питання, от ви сказали, що в вас різке почуття справедливості. Але воно
є, і ви ним в житті користувалися, пробували користуватись. Чи може бути оце відчуття
справедливості, життєвим принципом, за яким потрібно жити?
З: Не знаю, для всіх, Аню, не можу сказать. Я можу порадити, але то, знаєш,
індивідуальна справа. Я можу сказати: «Роби так, роби так». Але це не означає, що то добре.
А хтось скаже: «Чому це ти мені так будеш диктувати». А хтось скаже, шо його думка права.
І: Але от ваш, але ми говоримо про чуття справедливості, чи важливо в житті
відчуття справедливості?
З: Взагалі, – обов’язково. Не тільки до мене, а взагалі, відчуття справедливості і почуття
справедливості має бути. Тому-шо, якщо його не буде, то воно взагалі в житті, життя, як таке,
не буде гармонійним. Буде один хаус. Або навіть, не то, шо хаус, просто, буде, от, як тобі
сказати, коли ти вийшла на поляну, і там багато різних ромашечок, і різних квітів, різнихрізних. І тобі подобається це, бо, тому-шо, кожна квітка має право на то, шоб вона собі жила,
так. А є інша поляна, і вийшла друга людина, і їй не подобаються. Їй подобаються тільки оці
квіти, навіть трава. От вона ту траву зріже, всі квіти повириває, і буде тільки от певний вид
квітів рости. Ясно, шо то вже відповідна несправедливість, бо кожна квітка хтіла жити. А вона
взяла, їх порізала, взяла викинула. Так от з людьми. До кожного треба шукати якісь ключі,
тому ми є всі різні, ми різного кольору в світі.
І: От дивіться. Ви сказали, що відчуття справедливості, так, воно є важливим. Ви
згадали про Божі Заповіді, як важливий елемент життєвих принципів. От мені цікаво, чи
керуєтеся ви цими життєвими принципами, які ви назвали в своєму житті.
З: Тобто, чи я особисто сама ними керуюсь?
І: Так.
З: В більшості випадків – так. Чому не на сто? Тому-шо, у житті, нажаль, нажаль, такі
ситуації, що я іноді, або зовсім, тобто, шоби, знаєш, не ламати тих принципів, непринципово,
знаєш, шо я така принципова, і я не буду ламати. Просто, були такі ситуації, шо я змушена
була дечому поступатися, або просто нічого не робити, шоби не йти на компроміс, скажемо
так. І були такі випадки. Були такі випадки. І були навіть такі, як, іноді, тоже, можливо, так,
тут я може сама собі заперечу, от, якщо стосувалось моїх знайомих чи друзів, два випадки такі
були, а шо їм треба було допомогти. Тобто, я їм казала: «Зроби так, так зроби». «Добре, добре».
І хоч я не була там присутня, так, як там вони там мені розказували, але потім мені каже:
«Боже, отут я вже збрехала за то, шо я не була там». А так сказала, тобто представила, шо я
була там за певної ситуації. Тобто, це, знову ж таки, той пункт не бреши. Я збрехала тоді, шо
я там була, але я відстоювала ту людину, хотіла, шоб в неї все було добре, розумієш? В
багатьох випадках, просто, якшо не виходить, я шукаю інший шлях. Так, по життю, по життю,
краще я не буду мати того чогось, так, буду старатися обходитись, або буду казати там своїм,
що «обійдемося, бо мусить бути так», але піти проти волі, проти совісті, бо вона ж потім гризе
тебе, навіть оті пару, оті два випадки, що я тобі вже казала. Просто мені, я сама не кажу, там
такими високопарними словами, просто мені бридко, якщо, наприклад, щось не так зробити.
Я себе потім, мені неприємно, таке. Ну, от. Не сприймаю, не сповідую багато речей я, просто,
от, не виходить, я того не роблю, от. А потім, сам по собі, трапляється нормальний випадок, і
виявляється, є дві, зовсім інші дороги, які до чогось приведуть. Так, шо багато треба вчитись
у тварин, до речі, витримки. Тому-шо, любий, от, в нас в хаті був кіт, два кота було. Коли не
було в тарілці, він сидів, не бігав там, де їсти, де, де, чи там тебе за сукню хтось би смикав, а
воно сиділо біля тарілки і чекало. Я завжди казала: «Бачиш, Манька, я в тебе вчитись буду»
(сміх). Ну, давай дальше.
І: Може хочете ще щось додати, бо в мене питань то багато?
З: Та, я знаєш, то так би говорив. Тільки то, шо я кажу, то говорити можна багато і
довго, і нудно, тільки не знаєш, шо саме. Та питайся, потім може до чогось…
І: Я про почуття справедливості ще хотіла уточнити. Як має формуватися це
чуття? Яким чином в людини виховати чуття?
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З: Ань, перш за все, на мою думку, воно має бути ше й вроджене, це обов’язково. Томушо, а носіями того гену справедливості, то є наші пра-пра-прародичі. Тому-шо, якби там не
було, все йде від природи. Знову ж таки, то не якесь абстрактне почуття, воно є у нас. То, так
само, оце тобі соромно, так? Щось зробила – соромно. А раз тобі соромно, то це вже є
справедливість, той грам справедливості, в тому, шо ти відчув, що ти не так зробив,
неправильно. Може то й синоніми є, розумієш? Як на мене, може бути і синоніми. От почуття
стида, так, і почуття справедливості. Не зробиш нічого поганого – тобі не буде соромно, тебе
совість не буде їсти. А якщо ти щось добре зробиш, то значить ти справедливий.
Справедливість – це є шо? Це є правда, то є. А правда – це є шо? А правда – то є то, шо ти
робиш доброго, тобто робиш згідно людських, Божих Заповідей, людських цінностей і так
далі. Все, знов таки, закручується навколо того, шо ніколи не треба нікому нікого, ніколи
нікому не робити поганого по життю. І коли ми один одному не будемо робити нічого підлого,
не бажати поганого, не робити, тим більше, нікому нічого поганого, тоді й життя буде
прекрасне. От дивись, ідеш на вулицю, так, когось зустріла. «Привіт», і т.д. Зуб болить, я
розумію, заболів зуб, можеш сказати «Добрий день», «прівєт» або «вибач, я пішла» все. Тебе
зрозуміють. А то другий раз, як виходиш, ага: «Добрий день» – не вітається. Другий раз ідеш:
«Добрий день» – не вітається. Третій раз, вже ага, то в мене принцип – три рази вітаюсь до
таких людей. Є така у нас одна. На четвертий раз я вже не вітаюсь. Але мені неприємно, мене
шось отут коробить, в душі. Другий раз, я себе пересилюю ще раз не привітатися, бо дивлюсь
людина не реагує. А потім десь там, шось там, бо в неї там, в неї то вдома. А нашо на когось
виносити своє погане, шо в тебе там поганого вдома? Чи там сини, чи дочки. Нашо комусь
чуже на люди? Хочеш? Ти прийди, порадься, так? «Слухай в мене таке, порадь». Там завжди
хтось тобі допоможе, фізично, як шось треба а ні – то й морально. А якшо тобі зле духовно,
тобто все сіре навколо, і всі нездалі, бо тобі нездало, воно й буде нездало. А в тому нездалому
ти починаєш, шо робити? Ти починаєш шукати, тут-во отак-во, вона то зробила, а там вона то
хоче, вона то хоче. І починається, як ком сніжний наростати всі оті неприємності, які потім
зводяться до якихось пліток, або до таких речей, як там зависть, в чомусь там проявляється.
Бо здається, комусь, шо в тебе Бог зна шо там дуже гарно, а в неї там негарно. І от такі от
дурниці створюють дуже багато проблем. І тут, знову ж таки, якщо людина отака, як їжак, з
тими своїми проблемами, десь працює на роботі, від якої все залежить, навіть найменша
довідка, а ти прийдеш, і Богу душу не винен, тобі просто треба довідку, а вона тобі не дасть.
А чому? А, бо вона просто не хоче, вона має можливість тобі не дати, бо вона на посаді. А
тебе, що потім бере, спочатку, дивлячись, з яким настроєм ти прийдеш по ту довідку. Якщо ти
прийдеш в нервах, ти можеш висказати своє «фе». Якщо ти прийдеш, я до себе кажу, якшо я
прийду з грайливим настроєм, то я так себе, знаєш, відмежовую, і ніби я зі сторони
спостерігаю, як на мене зреагують, я говорю там сказати. Наприклад, от, я давала на гараж цей
заяву в сільраду. А я знаю, що там місце біля нас продали чужим людям. Воно до нашого дому
відноситься, і то місце незареєстроване. Короче, там зроблена афера, і в Роздолі мало хто знає.
А на виконком не виносилося. Я прийшла, бо нам дійсно машина під хатою стоїть, та й. Я
прийшла з грайливим настроєм. Чому? Бо тому-шо, якби я була зла, я би сказала: «Ви собі там
хати понабирали, місця на хати, на одну, другу, там дітям». А нашо? Нашо людям давати
привід бути на тебе в два рази, або в три рази злим. Я знаю, шо вони і так злі, а так хоч менше
злі. Там їм перейде, будуть говорити. А так би, були ше гірші, там дальше би почалася гризня,
знаєш? Я прийшла: «Дівчата, на заява, на гараж, будь ласка, зареєструйте». Голова втекла,
секретарка лишилася, там ше одна моя сусідка пішла геть, в іншу кімнату. Секретарка
подивилася на заяву і: «А чо чорнило інше?». Тобто, не чорнило, чорнилом я заяву писала
синім, а коли я не знала, коли буду давати, і тому дату написала тоді, коли ксерила, і там взяла
в магазині в дівчат ручку. А мені стало смішно, і я кажу: «Галя, якшо така велика різниця, або
кажу, якщо причина така велика, дай мені свою ручку, я обведу і напишу обведеному з синього
чорнила на чорне вірити. А ти поставиш печатку, добре?». Ясно, шо то глупость була. Вона:
«Та ні, та ні. Я прийму». «Галю, зареєструй, будь ласка, мені». Галя зареєструвала. «Галя, мені
на мому, напиши номер свого». То я мала тицяти, тицяти. З березня місяця, оце до сих пір, я,
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правда, не забрала, бо там повістка та, шо (…) в армію пішов, то мені вже було не до того. І
я, цей, рішення не прийняли вони на виконкомі, виявляється, не зачитали заяву на гараж. І от
про почуття справедливості, так. Мене це вразило, бо я пішла до одного депутата і до другого,
і кажу: «Як там на рахунок гаражу?». А вони кажуть: «Ми такого не чули». Добре, ви могли
не чути про гараж, але моє прізвище в Роздолі, а особливо я асоціююсь у вас, ви мене всі
знаєте, от. І ти би сказала, там один, другий каже, та певно, шоби запам’ятав, та чо ні? Тим
більше, ше родич один там. І каже: «Та чо нє? Та слухай, не було». І от про чуття
справедливості. Вони продали то місце, стихаря, виконком не знає Роздільський. І оті, шо ту
землю взяли, бо вони так тут магазинчик побудували, і ще собі прихопили землі, живуть в
іншому боці Роздолу. І от колись, люди працювали на комбінаті, відповідно, чи чесно, чи
нечесно нагребли. Я от вчителем працювала, то я не заробила собі, ти бачиш працюючи
вчителем, будучи інтелігентом, наша держава недооцінює тих вчителів. То, шо там, колись
квартплату ту платили – то таке, знаєш, то є копійки, але даючи людям копійчану зарплату І
потім «дякую». От, в нас інтелігенція. А згадують вчителів і дохторів, коли? Дохтор хоть собі
заробить і ще, так, нелегально, показуючи на кишеню, хоч я проти того. А вчитель, як
заробить? Десь-колись репетиторством, якщо ти ше відповідну маєш освіту, якщо твій
предмет потрібен, так? То знов залежить чи, який контингент, чи там треба людям, чи нє. Це
ти можеш собі ще заробити, і то небагато. А є такі предмети, шо й не заробиш. Вчителю не
дати нормальну зарплату, і шоб вчитель міг собі за своє життя побудувати будинок, не
стягуючи, і не десь там додатково їздячи закордони, якусь там нормальну, я не кажу БМВ, але
якийсь транспорт, щось у хату. Бо то, ти не знаєш, бо ти вчиш дітей, чи ти мусиш їх вивчити,
дати освіту, чи тобі в хаті шось поміняти. Може, то я така недолуга, Бог його знає. Я, ти знаєш,
зараз я, Аня, останнім часом я філософськи ставлюсь до життя. От, Діоген жив в бочці, так? В
нього дітей не було (сміх).
І: А так би більшу бочку зробив.
З: Та. Нє-нє, я не за то. Я просто кажу, шо йому нічого не треба було. А так, я після
того, як сестра поїхала в Ізраїль, поїхала в гості, і там лишилась, і рахуй, шо в них був дім,
вони збирали, тоже, з праці рук, але стягували, стягували, знаєш, там, працювали. Бог зна,
чого не нажили, але все рівно, мали вже свою хату, мали собі свій дім. Там тільки треба було
працювати, працювати, працювати, шоб то вдосконалювати. От, вони поїхали, спочатку в
гості, сестра поїхала. Потім чоловік поїхав. А далі вже і діти поїхали, все лишили, нічого не
забрали, розумієш? Зараз, в чужій державі. А наші люди, не наші люди. А ми, от дивись, той,
той, той, я не кажу, звичайно, шо в когось така ситуація, в когось така, в когось так, так, так.
А я дивлюсь зі сторони, і думаю, дивись, збирали, накопичували, і шо толку? Залишили.
І: Шо є цінним для людей, які навколо вас?
З: Цінне – це, в першу чергу, здоров’я. Це в першу чергу, шоби не було. Тому-шо, якшо
не буде здоров’я, то людину вже нічо само по собі не буде цікавити. Зараз подивись, яка
величезна кількість хворих дітей, і скільки там помогти, там, там, там. Оці пташечки з
допомоги, або дивишся на ці рахунки, де переводити і на тих молодих мам, і дивишся, і я
завжди прошу: «Господи, щоб у мої дітей були здорові діти, бо це є основна цінність». Бо, не
дай Бог, розумієш тій мамі не треба, ні хата, нічо, їй треба буде потім. Бо вона дивиться, от
вчора дівчинку показували, шось у неї, шось там вроджене було, і чотири місяці тільки. І та
мама бідна, отаке худеньке, таке, і вона стоїть над тим в лікарні, над тим ліжечком і про
допомогу думає, де там дістати. Там тільки в Іспанії можуть допомогти. А де ж тих тридцять
тисяч євро назбирає? То вже більше тобі нічо не треба, ти тільки думаєш на дитині
зосереджуєшся, і шоб здоров’я було. А як буде здоров’я, то тоді всього потрохи. І жить одним
дньом. Так, не в буквальному розумінні, але на далеко не загадувати, не гребти стільки, скільки
ти не можеш проковтнути. Тобто, то і такі матеріальні цінності. Читати багато треба. Всього,
до речі, всього, багато чого, більше читаєш, порівнюєш і вибираєш, що добре, що ні. Ну що,
сім’ю треба мати, родина має бути сильна, так. Тобто родинні зв’язки мають бути міцними.
От в моїй родині, нема таких міцних зв’язків. Я з сестрою мало контактую, от. Але їжджу до
двоюрідного брата, рідко, але до нього їжджу тут, під Львовом. І от, його син, тобто мій
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племінник, так, двоюрідного брата син, то так, як мій троюрідний вже племінник, так, а вони
молоді такі, то до Львова, як приїжджаю, то добре зустрічають мене. Всьо ми з ними, з (…)
скільки їй там, тридцять сім років, то ми з нею так майже спілкуємось, як однолітки. Вона мене
не сприймає, як якусь там старшу, знаєш, людину. І там, маючи можливість, в Звенигород
поїхала там до родичів. Але, от завжди думаєш, шо треба було частіше, поки мама мене
тримає. Я не можу, знаєш. Була би вона в інакшому стані, я могла би більше їздить. Тому я, в
принципі, через це і лишила роботу. Бо ше, як вона бачила, то я працювала. Так перестала
вона, стала, вірніше, взагалі не бачити, і я змушена була лишити. Так, шо от. Шо ще? Ага, це
я тобі так кажу, на рахунок цінностей.
І: А чи є це цінним для вас?
З: Та, я тільки, шо хотіла сказати. Я свої цінності бачу так. Хтось свої цінності бачить
інакше. От, знову ж таки, давай повернемся, закріпимо мої цінності, з мої точки зору. Це є що?
Здоров’я, сім’я міцна, міцна родина, міцні родинні зв’язки. Чому? Тому-шо, я хочу, щоб до
мене діти додому приїжджали, так, щоб я чекала з задоволенням, з радістю, щоб я бігала в
таких, знаєш, клопотах приємних, що зараз діти приїдуть. Мама, шоби була, шоби нележача
була, шоб була здорова. Хоч уже дев’яносто три роки, знаєш, там, на всьо Божа воля. Завжди
ми хочемо чогось більшого, ніж може бути, так? Ясно, шо я не проти того, як жінка, шось собі
там купити, от, гарне, якшо є гарне. Але другий раз, якшо я піду в магазин, є таке гарне, гарне,
гарне, гарне, ага, я куплю. А мені треба буде потім на то завтра. Або, якшо я шось куплю, і
принесу, на другий ранок я встаю, і думаю: «Нашо я його купляла. Я могла і обійтись».
Розумієш, в мене, я, я не скажу, шо я непередбачилива, але я іноді така сама собі можу
протирічити, знаєш. Або можу взяти і купити, а потім от: «Нашо воно мені потрібне було?».
Або не купити: «Ой, чого ж я не купила». То знов, ситуація, ти розумієш, нема таких. Якби
було стопроцентний, стопроцентне лекало на життя, ми би всі були ідеальні, ми би всі були
однакові, розумієш. То, шо я думаю, ти би знала. Я знала то, шо ти думаєш. І нашо нам тут
спілкуватись, якшо ти сидиш вдома, і знаєш, шо я тут роблю, і навпаки.
І: Навіщо соціологів.
З: Так. Так, шо то таке. От. Ми всі є різні, одне одного доповнюємо.
І: А чи є у вас ще щось додати про цінності?
З: Уточни ще раз.
І: Ми можемо просто повернутись. Бо ми далі будемо проходити по питаннях, і
вони можуть потім знову акцентуватися на питаннях цінностей.
З: Та та, давай. Анічка чекай хвилиночку… Може виключи, щоб воно не робило.
І: Я боюся виключати, бо я потім можу не включити.
З: Ага, то тоді. (…)
І: Шо для вас є соціальна несправедливість? Вже про соціальну справедливість
говорили. Будемо говорити, шо несправедливо?
З: Це протилежність до справедливості, так. Тобто, справедливість – це, коли.
Несправедливість – це, теж, відносно, це таке суб’єктивне мабуть.
І: Відносне до чого?
З: То таке трошки суб’єктивне, можливо, мислення, можливо. Чому я кажу? Тому-шо,
знову ж таки, по відношенню до себе, Аня, сприймаю несправедливо чи справедливо. Це може
по відношенню бути, відносно чого? Виховання, відносно розвитку інтелектуального, так,
відносно якогось там. Нехай поки буде відносно цих двох пунктів. Тому-шо, та, якшо тебе
виховали в родині там, в нормальній родині, будемо так казати, якщо тебе в нормальній родині
і за нормальними критеріями ти вихований, ти будеш якісь там речі так сприймати. Якшо тебе,
людина виросла в сім’ї, будем казати, бомжа чи там алкоголіка, ясно, шо він буде, знов, якусь
там несправедливість по-свому сприймати.
І: У мене питання, якщо соціальна несправедливість відносна, то соціальна
справедливість – також, відносна?
З: А воно все відносно в житті.
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І: Тоді повернемось до чуття справедливості. Ви сказали, шо чуття справедливості
частково є вродженим, і ми народжуємося з навіть, ви говорили навіть інстинкти тварин,
шо, по суті, воно є універсальним, і воно дається нам, як якийсь постулат. І тоді, як
співвіднести оце, шо ми народжуємось з чуттям справедливості, є якесь вроджене чуття
справедливості і це, яке є відносне? Чи можемо ми говорити про універсальність, і
водночас індивідуальність?
З: Універсальність – це я не знаю. Універсальність – це є щось таке…
І: Як співвіднести щось вроджене і індивідуальне?
З: Вроджене – це ти відчуваєш, це я, так, так на мою думку. Це ти відчуваєш. Тобто, це
на рівні відчуття, так? А вже друге…
І: Це соціальне вже таке для вас більше?
З: Да-да. А вже друге – то вже буде більше набуте. Чому, чому можливо? Я не знаю,
знаєш, я так думаю, під яку ситуацію можна це друге підійти, підвести його. Рахуй, шо знову
ж, я дивлюсь на деяких своїх учнів. То село було Березина. Воно село і лишилось, так. Але я
прийшла, це була восьмирічна школа. Як прийшла на роботу, знову ж, соціальна
справедливість і несправедливість, бачиш, молодий спеціаліст, прийшла по направленню, а
моє місце було зайняте. Куди я мала звернутись? Звичайно, шо я поїхала в район, так? «Я
молодий спеціаліст. Дайте мені відкріплення». А за радянських часів, влади, ніхто тобі не
давав відкріплення. Там пару разів поїдь, то, то, то. Поїхала я в Миколаївський районний
відділ, так. Дали мені тимчасово, як молодому спеціалісту, тимчасово на час декретної
відпустки, вчителя в Роздолі, на рік. А вчителька була в декреті, моя кума, до речі, Юри хресна
мама. Закінчується рік, навіть – ні, короче, на весну, це в серпні, я пішла, на весну. Червень
місяць, липень, іду я в декрет. Але в нормальних умовах, я йду в декрет і мені платять. А тут
навпаки, мені не кажучи, мене зі школи, мене звільняють, не попередивши нічого. По-перше,
можеш уявити собі мій стан. Я пішла за відпускними грішми, ми тоді самі їздили в район, а
мені грошей не нарахували. Кажуть: «А вас розраховано». «Як розраховано?». «Я в декрет
маю йти». Це я писала в Київ, в Москву писала. Далі, в Москву, в Міністерство освіти, з
Москви в Київ, і так далі. І коли ти нічого людям поганого не робиш. Я прийшла згідно от, як
написано, не має роботи, вони мені мають дати відкріплення, але ж вони не дадуть
відкріплення. А в них прийнята, як, знайома, не по закону, будемо так казати. Це просто, якби
я не попалась, вона б собі працювала. А тут, раптом, я попадаю, і вони, не маючи права дати
мені відкріплення, бо тоді не можна було давати відкріплення, пристроїли мене на цей
невеличкий час, от тільки-то, шо вони не сподівались, шо я в Роздолі вийду заміж, і тут же
піду в декрет. Я писала довго й нудно. Шось три листи ми писали. Чому? Тому-шо, я пішла в
декрет, а мені декретних ніхто не нараховує, розумієш? І ясно, коли ти починаєш писати, коли
ти до людей говориш, до них не доходить. А шо ти маєш робити? І ти починаєш оборонятися
так. Починаєш шукати собі виходи, перепрошую. От, в мене був такий виход, і я листами,
згідно закону, згідно пункту того, того, того. І тобі причепили ярмо. Не ярмо, а цей, ярличок.
Який вони мені: ... «скандаліст», о. Раз скандалістка, то Бог з вами. Поробила я тут, пішла я в
декрет. Розрахували мене, потім заднім числом відновили і розрахували. Все ніби в книжці то
записали, в трудовій. І виходити на роботу я маю після декрету, і мене влаштовують, мене в
ту школу, з якої, от, я пішла в декрет. Вона була восьмирічкою. Це колись Розділ і Березина
була одна територією. Була середня школа в Роздолі, і восьмирічка – на Березині. Я приходжу,
там вчителька зла, її мусіли вже попросити, а то була знайома завідуючого районо, він її там
за цей час знайшов. І приходить вже перш, ніж, цей, перш, ніж прийти туди, вже всі знають,
що вчителька – скандалістка. А ми ще з татом не були розписані. Наш тато, тоже, такий
цікавий. Менше з тим. І вагітна, сьомий місяць, і прийде. Це таке, от ше до пльоток і так далі.
Я прийшла в ту школу, поробила я тиждень якось, та, і якраз через тиждень роботи, і в них
була фронтальна перевірка. Фактично, мене не мали перевіряти по закону. Але треба було «к
нахтю приставить», треба було покарати людину. І от до мене, до спеціаліста молодого, який
проробив в школі тільки тиждень, в новому колективі, до мене йде перевірка. Скільки, це б я
зараз нервувалась, але я спочатку дуже нервуюсь так, як до мене хтось ходив. Але потім,
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знаєш, ходять, якшо ти заходиш, вже в класі, тоді я не звертаю на тебе. Але спочатку в мене є
такий от дискомфорт, бо то нерви зіпсували за ці роки. Та й сидить, та й сидить, тай Бог з
тобою. І потім характеристика у мене була, знаєш, така, в мене до сих пір вона є десь там, от.
Шо: «вчитель використовує ті, ті, ті, ті, ті методи, методи, ті методи. Але треба було інакше.
І далі. Ті методи, шо були», – пише, – «вона сама уже, але не було того, того, того, того». І
коли були загальні збори потім, уже я піднімаю руку, і кажу, бо всім давали виступити, знаєш,
і я піднімаю: «Все досить, досить», – я кажу, – «я хочу виступити. Я не згідна зі своєю
характеристикою». «Все досить». Кароче, рот закрили, і до мене ходили на уроки. В принципі,
я і дякую. Директорка в мене була на уроках щотижня. От, щотижня вона була на уроках. Це
була така установка, що (…) треба поставити «к нахтю», знаєш. І відповідно, деякі батьки
приходили, і вічно сварилися (сміється) зі мною. От, що то, то, анонімки писали, та. Ой, та то
вобще, і що оцінки не такі: «Та ставила дев’ять-десять», – ой, не дев’ять-десять а п'ятірки, я
брешу, – «та ставила п’ять, а я ставила три». Я рахувала що, шо то не було так зроблено, та й
тому ставила три. Діти були навчені, фізкультура і англійська тоді були на одному рівні, знаєш,
то це не були уроками в ті часи, от. Потім, вже пізніше, з часом, так по чу-чуть. Отже, всі
батьки, які зі мною скандалили на початку, усі тепер найкращі колєги. І тепер їхні діти, а тепер
в тих дітей маленькі, от вони в другий раз, та, от приходять мені дітей своїх лишають, просять,
щоб взяти. Всі переходили через скандали, розумієш. Чому? Тому-шо, директор вів свою
політику. Но, одного разу, коли прийшла анонімка, і мені заучка дає анонімку, і пише, це ж ,
нє ,два рази були анонімки. Один раз учні написали, типу учні написали, шо: «Просимо,
просимо забрати з нашої школи таку-то, таку-то вчительку. Тому-шо, вона багато вимагає, а
ми не хочемо», – а нє, – «а ми не розуміємо англійської мови. А вона багато вимагає, от». І я,
принесли мені цю анонімку, і я тут же, знаєш, в мене дуже розвинене відчуття, я дуже можу
зразу вирахувати в таких екстремальних ситуаціях хто. От, і це мене врятувало. Я беру, мене
потім колотить, але спочатку, я ніколи не гублюсь. Я пішла в клас, і так кажу: «Іди сюда, хто
сказав?». І учень розгубився, і каже: «То мене директор попросив». Я тоді до директора кажу:
«Шо то є таке? Ви не можете мені в очі сказати?». «Я – нє, нє». А потім, пройшли роки, і вже
рукою самого директора пише. Це ж анонімка типу, тільки в нього почерк вправо, а тут він
вліво звернув. Завучка принесла і каже: «(…) подивіться, бо то анонімка». Ну, читаю. То саме
написано, що було пару років назад, знаєш: «що ми, батьки, от вчителька дуже вимоглива,
дуже забагато вимагає…»
І: То така причина? Я не розумію негативу. Шо вимагає – то погано?
З: Ти розумієш, і от такі були казуси. От. От, єдине, що це, з того всього, ага, я після
тих випадків, знову, я повторюся, зі всіма батьками, о тут у мене прийшов (…), то потім
найкращі, от. Завжди, от, скільки зустрічаючи, там щось мені треба, там я знаю, що можна там,
до них звернутися. То, от такі-от парадокси, розумієш? А от з директором, директор, от. Поперше, можливо, можливо, це є манія такого маленького чоловічка, знаєш, от всі маленькі
люди, вони мають відчуття, так, відчуття оте Наполеонівське трошки, неповноцінності
комплекс. І, і він завжди у нас так: «І, і, і , і». Якщо він нормально шось каже, добре, Бог з
тобою. А якшо ти явно ненормально кажеш, а тобі уже вот так надоїло його терпіти «і, і, і», бо
основна це ж частина сидить колективу, як? Голови потупимо, і «Добре, добре». Бо години
тобі додасться. А, як ти будеш виступати, то забере, так. Мені години не стояли, в мене свої
були, я була одна в школі, то таке. Потім, вже конкурент з’явилася, в образі заучкиної дочки.
А, то таке, там, і то я казала, що я ще подивлюсь, чи я віддам ці години. Якщо я дам письмову
заяву, ви знаєте, згідно закону, шо ви маєте право, но без моєї заяви, ви не маєте права, тим
більше, що я не на пенсію, що ви будете забирати. «В мене нема, – кажу, – понад ставку. А дві
години більше ставки – це нормально. А от, – кажу, – у вас півтори ставки». «Як це ти
директору таке скажеш, а?». От. То такі були казуси. Знаєш, кожного разу він старався десь,
щось найти, знаєш, щоб тобі «пух», і якось тебе зачепити. Але в нас завжди так виходило, шо,
або я потім взнавала щодо чого, або приходила і казала: «І що воно вам треба?». Бо він завжди
хотів сказати: «Оце, оце розумієте». «(…) давайте простіше. Я працюю? Працюю. Ви були в
мене на уроках? Були. Я спала на уроках? Не спала. Діти говорили? Говорили. Результат є? Є.
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Поступило? Поступило. Ті, шо не на іняз поступили, а пішли у вузи, і пішли у групи вищі,
несереднього і там нижчого рівня, а поступали, є? Є. Що ще хочете?». «Та ні-ні, все нормально,
все нормально. Та я вас, я вас». Другий раз, як шось доходило, як він хотів своє шось
поставити, але це от, знову ж таки, в розріз, і я розумію, шо справедливість і несправедливість.
Шо воно не так. Я кажу: «Так не буде».
І: Ви про соціальну несправедливість розказувалию. А соціальна справедливість?
З: Справедливість – то, коли воно має бути для всіх, коли воно має бути, користь має
бути для суспільства, так, явна користь. Наприклад, навіть для колективу трудового, або для
учнів, навіть, для тих, от має бути корисно. А він тобі все зробить так поперек. Бо якшо
корисно для учнів, то значить, шо ти працюєш візуально. От раніше, в мене там мало було
дошок, так, таблиць, і я писала все від руки, сама, на папірцях, більші, менші, дивлячись, що я
мала там, що я діставала. Але це є робота, час, це є очі, це діти в мене були недоглянуті, бо я
забирала від дітей час. І от, коли ти ліпиш це все, а то випускається в європейських цих
програмах, і ліпиться все на стіну. І коли ти приходиш на другий день, а воно зірване. Або я
стенд поробила, а він пішов мені, і цвяхами побив з другого боку. І, а я кажу: «Що ви робите?».
«Та оце краще буде, краще буде». «Ви би мені дали готове, а до мого зробленого краще не
лізьте». Та багато, багато чого було. Зато, як я пішла на пенсію, він був радий до безмеж (сміх).
І: Справедливо.
З: Він був радий до безмеж. Але це ж, знову ж таки, специфіка невеличкого населення,
та, населеного пункту. Там, там, там всі йдуть, так, той тобі скаже, той, дивляться, і всі з
якоїсь, навіть не знаєш про, шо у людей питати, бо хтось шось може знати, а ти не знаєш. Але
дивишся, шо не той погляд. Потім якась така розмова була, одна сусідка, потім друга, бо вона
в їдальні працює, на ділі одна мамаша і так далі. Виявилось, шо він оце всім говорив, шо мене
вигнали з роботи. Мені спочатку було дуже неприємно. Спочатку я образилась, знаєш, отак в
душі мене відразу так, якби ранило. Потім пройшов, там пару днів пройшло, в мене почалось
прокидатись почуття злості. Я хотіла піти поставити його на місце. Я питала дівчат: «Йти, не
йти». Вони кажуть: «Та може не йди». Одна каже: «Йди», друга: «не йди». Ладно, значить ше
не час, значить я сама маю відчути, коли я маю піти. І потім він бере на роботу дочку свого
друга, лікаря. Я сама пішла з роботи, бо в мене були обставини. По-друге, я за те, що пенсійний
вік – ідіть, і звільняйте молоді, тому-шо, я дивлюсь по своїх дітях, і я звільнила місце для того,
шоб та молода жінка і мала роботу, і шоб вона заробляла собі на стаж, от. Це другий постулат.
Бо я могла не йти, і могла би зара працювати, нехай не на повну ставку, там маму лишити
напризволяще і далі би. Зрештою, мене ніхто не виганяв, я пішла бо, це в мене рік був до такої
пенсії, я пішла по тій пільговій. І я так рік витримала майже. Коли я вже почула, шо батьки,
знаш, одна, друга, третя учениця моя та й ті діти, шо вже п’ятий, шостий, сьомий клас, та й
каже одна: «(…) ви знаєте». «Кажи вже, раз так почала, то точно кажи. Я дуже не люблю так.
Хочеш сказати – зразу кажи, не хочеш – навіть не починай». Вже та учениця, тобто протеже
директора, десь там, а я перший рік дуже часто в школу ходила, я була в тиждень разів три, ще
знаєш, якось так зразу таке, якби шось обірвалося. І я приходила, і всьо, діти, я, як ішла, я, до
речі, навіть не сподівалася, шо я, як пішла, я написала заяву ,все, і я не сподівалася від дітей
такого відчуття. Був один клас, такий нейтральний, от, а решта, в одних був шок, одинадцятийдесятий клас, сьомий клас, шостий – то я провчила рік, п’ятий – півроку, шостий – рік, півтора.
От знаєш, так от, і я не сподівалася, шо діти плакали. Це для мене був шок, знаєш, і я вже сама
плакала потім. І цей. Ну я не сподівалась, знаєш, бо мене сприймали таку, як сувору тьотку,
сувору вчительку, бо…
І: Скандалістка (сміх).
З: Да. От якшо так – значить так. І вони знали, шо не дай Бог, якшо не вивчив, бо
всерівно здаш. А правда, на екзаменах я була дуже хороша. На екзаменах я відпочивала.
Можливо, навіть іноді і перегравала. Бо якшо я знала, шо воно слабеньке, так, але ж
міністерство освіти всім давало, звідки воно буде знати англійську, як воно добре рідною не
володіє. То я його бігом: «А іди сюда. Алфавіт там, всьо бігом». Щоб комісія мені, не дай Бог,
не зайшла чи хтось там. Але він, всерівно, шось вдома робив, він страх мав, розумієш.
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І: Готувався.
З: Зараз, от, алфавіт дитину вчу, хто, наскільки, розумієш. От, навіть такі от казуси, шо
алфавіт пам’ятає добре, «май нейм іс» памятає, «ай лів ін Роділ, ін Березина», знає добре.
Каже: «Во, на чехи поїхав, мене тільки то запитали, – каже, – я казав». От, такий от (сміх). І
пішла я, а далі, а коли вона вже та, знов вертаємся, нова вчителька, її то заділо, бо я виходжу,
а дітлахи всі з коридору: «Ото до нас ідіть в клас, туда, туда, туда». І, але, ти ще не заробила
на то, так, ти ще трошки, треба було, по-перше, думати, шо робиш, а по-друге, то, шо тато твій
лікар, то ше не ти лікар. Навіть твій тато заслужив собі за стільки років якусь довіру і повагу
від людей, та, но не ти. Вона дітям сказала: «Вона ще сюди раз прийде, я її вижену». Це
вчителька говорить дітям в класі, так. Потім ше шось вона таке. Оце, як мені сказали, я тоже,
я пару місяців, я з тим ходила, але потім вийшло ще щось таке, шо вона ляпнула, і далі то всьо
наплелось то, шо директор, от зараз на рахунок пліток то всьо, бачиш. Приходжу я до школи,
а, а я їй лишила весь клас. У мене там були стенди, зараз то всьо до хати привезла зі злості. В
мене були стенди, весь кабінет зроблений, все-все-все, роздаткового матеріалу було коробки,
всіх, купа паперів, я то їй лишила. Ти маєш готове, будь ласка, кабінет, тільки сиди, працюй,
допрацьовуй і з новим працюй. Після того всього, я прийшла в школу, а не знаю, як мені то
всьо, знаєш, вона сидить, вона, до речі, як прийшла, вона вже була настроїна, шо то знаєш
дурна (…), так директор, то з директорської подачі. І вона така в колективі, дівчата кажуть,
якась вона така відлюдкувата. Ну я заходжу, дівчата кажуть: «О, нова вчителька». А вона
зразу: «Ім’я й по батькові», – знаєш, і ще з таким фуркотом. По-доброму до мене, то я тобі всьо
віддам. Але, коли ти ше без году нідєля, ше скачеш, а я кажу: «Шоб я називала по-батькові, то
ше треба заслужити. На (…), я згідна, но по батькові, це ше треба заслужити». Я таким чином,
трошки на місце посадила. А за ці таблиці, то я потім прийшла, і ніби не до неї, там дві мої
сидять ше колежанки, кажу: «Так, треба ше зараз таблиці забрати. Кого то взять шоби цей?».
А вона цей зразу так: «А чого це ви будете забирати?». А я кажу: «Як це чому? Бо то моє». «А
директор казав, шо він оприходує». Не знаю кого він оприходував. Я кажу: «Це все моя, я його
зробила, я його й заберу». В принципі, я залишила, добре. Потім, знов, знаєш, то ті всі румори,
ті всі пльотки, і я вже не хотіла в учительській. Я дзвоню беру, спочатку перенервувала пару
днів, але всерівно, пила ше каплі, бо я дуже, я тоді можу плакати, я ніби така сувора, але от
натура в мене така романтична, і я дуже така, життя мене навчило змалку, я мусіла так, аби
вижити – боролася. І думаєш, я при тобі шмаркачка плакать буду. Я взяла за телефон, взяла і
кажу: «(…) я в школі була, я хотіла з тобою поговорити». «Я вас слухаю (…)». Я кажу: «Ти в
коридорі зараз чи в класі?». «Я зараз вийду». «Добре». А перед тим, я подзвонила колежанці,
кажу: «Вийди зараз в коридор». Одна була в одному куті, кінці, а та була в другому. Та я кажу:
«(…) скільки ти працюєш в школі?». «Рік». Я кажу: «А скільки я пропрацювала?». «Я не знаю,
багато». Я кажу: «Двадцять шість років. Є між нами різниця?». «Є, звичайно. Але до чого ви
ведете?». Я кажу: «Я веду до того, що мабуть за стільки років я собі заслужила на, і на повагу,
і зрештою, на авторитет. Або на анти-авторитет, не знаю, на щось я заслужила, розумієш. І
шоб ти при учнях так себе принижувала, говорячи, шо ти мене там будеш виганяти, коли я
прийду до школи. Дитиночку, я буду приходити стільки, скільки я буду рахувати за потрібне.
І не ти той керівник, хто би керував в школі, кому приходити, а кому не приходити. Навіть –
не директор. Ти прийшла, дорогенька, на це місце, по-перше, я пішла по своїй волі, а не так,
як каже директор на Новому Роздолі. А твій тато в лікарні говорить, шо мене вигнали, бо і в
лікарні мої сусіди працюють. І мені дуже неприємно слухати. А мені ще дуже неприємно з
тобою на цю тему зараз говорити. Але, шоб більше цього не було. Я мушу поставити вас на
місце, тому-шо, ще раз тобі кажу, дитинко, я цей авторитет дуже важко заробляла, зрозуміла?»
– кажу. «Я дуже важко. Я не прийшла по протекції. Я прийшла просто, як от молодий
спеціаліст, який закінчив ВУЗ. І я свою роботу дуже важко, важко, відвойовувала. Я не
говорила, я не буду зводити тебе із дітьми в класі, тому-що, це буде низько, навіть не для тебе,
а для мене. Я не буду опускатися, бо якщо ти дуже хочеш, я тобі скажу, в якому класі, в яких
класах ти говорила що. Чи ти дуже хочеш, щоб я дітей, ніби, до очей. Але, подумай, як то буде
виглядати. Це, рахуй, що піде знов балачки, що це за нею (…) приходила в школу, і виясняла
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відносини з тобою. І ми ходили з тобою по дітях. Тобі, після цього, не буде місця в школі.
Подумай добре. Тебе діти не будуть взагалі потім сприймати, розумієш. Я не сподівалась, що
ідучи зі школи, що діти будуть плакати. Я дуже не сподівалась. Це для мене був такий шок
приємний, для мене шок». І вона просила пробачення. «Все», – я кажу, – «добре, давай
домовляємося, що на цьому припиняється. А я приходжу в школу, і ти завжди посміхаєшся. І
на люди, шоби не виходило, у нас розмови не було. Усе залишається нормально. Но нічо я тобі
відповідать не буду. Отже, на цьому у нас перший інцидент був, і він на цьому і закінчився».
«То вибачте, я не той во, то, то, то, то»… Але бач, тут такий, от тобі і маєш: справедливість, і
несправедливість. Тому, я кажу.
І: Наприклад, от власне, мені б дуже важливо було, на щоденному прикладі ви
показали. Я ще хотіла уточнити, бо ви свій день сьогодні розписала, про відчуття, чи було
щось справедливе чи несправедливе сьогодні?
З: Нє, не було сьогодні такої ситуації. Єдино щодо, но – нє, не було. Бо якби йшлося
навіть за вибори, і якби хтось там сказав, що когось там, якогось іншого, іншого кандидата –
то можливо. І там, якби він ще описав так, чому він саме того чи іншого. То можливо, виникла
би якраз, то питання викликало. Нє, не було, не було. Просто з тих, хто мене запитали, за кого
я голосувала, то я кажу: «Якщо би ви були, – кажу, – з екзитполу, бо вони мають право, вже
якщо на виході вже, вже людина виходить, то питаються, то, – кажу, – я б відповіла. За
розумного, врівноваженого, порядного». Мені дали відповідь. Я кажу: «Це не я сказала, це ви
сказали». А так такого не було. А було значить, знаєш, яке відчуття? Було відчуття, знову ж
таки, я прощаю тим дівчатам, з одного боку, що вони, не то, шо прощаю, а я розумію, шо
дівчата тоді-от, в Миколаєві, дали мені ту довідку, от мамі на вибори, що вони помилилися, я
розумію, що вони були втомлені. А от ця, знаєш, не то, щоб образа, не образа, а от це почуття,
я не знаю, до вечора я ще можу зробити. Але таке почуття трошки, навіть, навіть не
дискомфорту, може і образа якась, може все-таки образа. Що я не можу, бач, всі голосують, а
я не можу маму сюда відвести. А ж треба мені в Київець їхати. І я поки не маю чим. Але може
я найду. Оце трошки є в мене, шо от, от, голос пропаде. От за це.
І: А от ше тоді уточнення. По-моєму, багато сьогодні говорили
З: Та, та, та, говорити.
І: Воно, насправді, воно так, дуже гарно мені, так сказати, помогло. Але чи може
ви щось хочете додати по цінностях і по цих поняттях соціальної справедливості /
соціальної несправедливості?
З: Ти мене направ. Я можу багато говорити.
І: Ви якось самі все гарно направляєте, і так даєте результат.
З: Мені здається, шо..
І: Але, загалом, загалом, чи є шось додати бо, якшо нема, то будемо закінчуватись.
З: Багато.
І: Щось згадалось?
З: Я тобі єдине, на чому, я згадала. Я можу згадати на... От, є цінності, які, от, знову ж
таки, є цінності дружби, так? В мене перевірка, знаєш, на гнилість. Перевірка на гнилість,
знову ж таки. Коли я прийшла сюда, до Роздолу, і жила, мені дали, таку, я знала, що
звільняється хата, кімнатка, і на старій вулиці, там Роздола, така невеличка кімнатка. То була
одна кімната менша, а друга – більша. І оця, шо зараз наді мною, до речі, вона працювала вже
в Роздолі рік, і вона винаймала квартиру. А та вчителька, шо виїжджала з квартири, мені
просто сказали, що вона виїжджає, і звільняється, та якби, вчительська квартира, от. За неї не
тре, як, тільки от держава платить, то вчительська квартира. І треба було поїхати в район. То
я і поїхала. Мені сказали в район поїхати, то я і поїхала до головного. А поїхала до голови
районної ради, такий комуніст, він такий непоганий. Не, вони, всі комуністи погані, до речі. І
я до нього поїхала, і кажу: «Звільняється хата то, то, то, то, то, то, то, то. А я з Моршина, бо то
трохи їздила з дому і зразу на роботу. Потім мені знайшли в Роздолі таку, я мусила знімати».
А перший секретар куди дзвонить? В район, у відділ освіти. А відділ освіти дзвонить
директору школи. Так, я кажу, я з боями прийшла, і так і пішла на пенсію. І я приїхала до
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школи, а вже голова, цей голова профспілки, під школою мене чекає і каже: «Що не могла
сказати, що зразу в район?». А я кажу: «По-перше, чого ви мені тикаєте? А по-друге, шо ви
хочете?». «Що хату хочеш?». «Яку хату, нічо я не хочу. Я просто пішла, мені сказали, шо треба
поїхати у райком, та я і поїхала. Нічо я не жалілась, просто сказала, що я молодий спеціаліст,
що мені треба житло. А житло звільняється, вчителька виїжджає, всьо, – я кажу йому, – на
таких, районо не дає житла». Дали вони з того всього, до того ніхто не ходив. Подзвонили з
району, вирішили таки мені дати. Тут, в школі, роблять збори профспілкові, і, вот, тобі знов,
почуття справедливості / несправедливості. Та сиділа нікуди не їздила, – їй дають більшу
кімнату. А я за то, шо їздила, я би знала (сміх), мені дають маленьку кімнату. Ладно, а то ше
кімната, коли так дверима переділені, ми потім ті двері заставили і таке, знаєш. Прожила я там,
десь в дев’яностих, 79-ий рік. Взнаю я, що будуть дім в Роздолі, теж мені знайомі кажуть, що
ти молодий спеціаліст… І каже, ага, і сказали мені, шо можеш писати заяву. Я іду в сільраду і
кажу: «Добрий день! То, то, дівчата, я хочу заяву написати». «Яку заяву?». Я кажу: «Знаю, шо
будинок буде будуватися, і я, як молодий спеціаліст, хочу стати на чергу». «А звідки ви
знаєте?» «Яке значення. Буде? Буде. Візьміть, прийміть». «Добре». От, знову ж таки, не роби
комусь добре, тобі не буде зле. Але ж не всі паскуди в житті. Всі кого, а рахуй, шо я приїхала
до Роздолу, це ж чужа людина, я в школі Роздольській зійшлася зразу, і так мене непогано
прийняли, до сих пір приходжу навіть. Хоч мене, я вже давно не працюю, але ще лишились
старі працівники, та й ті молоді, учні, учениці колишні, я так і сюда заходжу, спілкуємся. Так,
шоб я пішла і до сих пір, і тут спілкуюсь, і тут спілкуюсь. І я кажу: «Дівчата, слухайте, такато, така-то справа, ставте на чергу». Тут вони в Роздолі жили, фактично, вони були з
будинками батьків. Але та, шо зі мною поселили в хату каже: «Пиши заяву». Друга, та шо в
Роздолі в домі жила, пішла, каже: «Пиши заяву». Далі почали ше там приходити, шо до школи
не мають, то, то, то, я кажу: «Пишіть заяву. То, то, то, то треба, то, то, то, то треба, то, то, то,
то треба». Піді мною жила, а там дійсно умови були такі, а я кажу, а вона каже, шо робити,
вже там, як дім здавати, а я не знаю. У нас, кажу, такі випадки були, шо люди зайшли, закрився
з сокирою, всьо, вони так зробили, до сих пір сидять. Короче, як почали ділити дім, квартиру
і трах-бах, а я тоді вагітна була з Юрою, і вже шість місяців, і вже повинні дати більшу площу.
А тут в мені було затор, я була сама перша на позиції позачерговій, і як це мені дати. Мені
треба було піти, і може заплатити голові, не дивитися на чесність, на справедливість, на
порядність, так, і я би мала, то, шо мала би мати по закону. Але я того не зробила, зато тим,
шо я казала дівчатам, тим вчителькам, я вже пізніше взнала, всьо, мені показали списки, і вони
на трьохкімнатну квартиру, а мені нічо не кажуть, ті, шо я їм сказала, шо робити. І тоді я беру,
мене то образило, я не пішла з ними сваритися, ні нічо. Я тоді написала заяву в Міністерство
Освіти, нє, в Обласну цю, в область, шо я така то, така то, шо мене вигнали з тої черги, і т. д.
А мене, написала мені Роздільська сільрада, шо: «Ви ідете у загальну чергу, на таких
підставах». А тих, шо Роздольські були, їм дали трьох-кімнатну. Ясно, шо зі мною
понадувалися, не говорили. Одна не говорила довго-нудно, а потім вже заговорила. А друга,
ше другій я не дивуюсь, бо вона так би зробила, в неї тьоща працювала в сільраді, то їй би і
так зробили. От, і короче, ця і та, шо друга, то вони не говорили, бо їм потім, все-таки, прийшла
відповідь, мене відновили на черзі, але нам дали по двох-кімнатній, розумієш, не дивлячись
на то, шо ми цей, всі переваги, довідки. А вчителю має бути ше окрема кімната, згідно закону,
для роботи. Якшо би, наприклад, я була одна з тих, я би мала право на двох-кімнатну. Але тут
двох-кімнатна, але, як вчитель, але вже четверо чоловік намічалось в хаті, так. Але все-рівно
мала бути кімната для праці. Але тут були свої мірки, тут на Розділ, стільки то метрів. Кажу:
«В Роздолі стільки то метрів, а в Україні більше». Житлова площа, п'ятнадцять шось, вони
говорили. І кажу: «Я по Києву дивлюсь, по Україні». «А де ти кажу (…) знайшла такий
метраж?». Такі різні були, знаєш, неприємні ці моменти, тим більше, шо вона вчителькою
працювала. Потім стала секретарьом, а тепер от, уже чотири терміни, головихою. Всі землі
порозкрадала в Роздолі. І от мені той гараж, я вчителька, вчителька, колишня колега, і отой
гараж, і вона знає, шо вона не так зробила, бо люди не знають, а як це на сесію виведе, шо
територія. А я кажу, в мене бувають іноді, такі аферестичні, такі секундні думки, так, по-
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моєму, то афера назвати можуть. Не знаю, зараз ми його характеризуємо, «шальная мисль» –
ми називаємо. А я собі відкриваю книжку, як я хочу когось вивести на чисту воду, от я другий
раз зроблю, і такий скажу в очі, знаєш, з другого боку, але в очі. І людина тоді, даю їй час, і
вона має той час випрацювати, тобто вернути все на своє місце. І тоді ніхто не каже, шо ти
вкрав і я довольна, бо мені вернулося, розумієш? Зара розкажу. Я думаю тут, де ті землю, га,
ноль п’ять купили, я просто скажу там при тих людях, які докажуть там і головисі, і тому
хлопові, який купив. Піду, і ніби то мотичкою траву позбиваю, і позабиваю корчики. Тобто, я
їх спровокую висловити свою думку, шо це моя земля. І тому, я буду точно вже знати, бо я з
сусідкою дивилася в цьому, як його, ми дивилися в реєстр, кадастр, залізли в інтернет, по
району і просто подивились, шо воно вже приватизоване, розумієш. А приватизоване без
згоди сусідів, бо сусіди мали підписатись, хто там має гаражі, от. І без відома сесії рай-, міської
ради, без сесії виконкому, розумієш. Це ж підло, адже, як ви робите так, то в мене під хатою
є земля, і я гараж не можу построїти. А він аж десь там під лісом, то він може собі все купити.
І: Ви собі кар’єру передвиборчу можете зробити.
З: Я минулий рік, не минулий рік, я вже казала раз: «Піду на вибори, піду. Піду, подам,
але мене вигонять скоро». Якби за тої системи, мене би вже посадили, якби я була головою.
І: Але серйозно, якшо ви, знаєте, дуже важливо от в тих всіх питаннях знання і
інформація. Ви читаєте, ви знаєте, як воно всьо має відбуватися, розумієте.
З: Я, якшо не знаю, я йду питаюся.
І: Та, і ви розумієте, більшість людей насправді того не знають. І ви можете
запрезентувати людям знання ті.
З: Правильно, Ань. А ще знаєш, шо, коли тебе бісить другий раз. От, ти говориш: «то,
то, то, от в загальному, там не здано, то не здано. Дівчат, от, шо ти зараз сказала. Та, той той,
той, той». А чо не скажеш в очі? Ти сказала мені, я тебе послухала, я ж іду в хату, чи ти хочеш
мені сказати, шоб я туда пішла. Я не скажу, так, бо воно мені непотрібно, ти мені про це
говориш. Я навіть дотичності ніякої не маю. От в нас зара начальник жеку новий, отакий, знаш,
нічого не робить. Але, тут, у нас котельня вже відключили, ми вже зробили індивідуальне, то
всьо, почали різати працівники жеку, різати котельню на металолом і вивозити. Я ж з вікна
всьо бачу, я пішла на пенсію, перший рік в мене був такий плідний. Я дивилася так, так, ага.
Далі вони прийшли, а я кажу: «Хлопці, шо то ви ріжете?». «Та нічо», – короче, всю котельню
розікрали. Далі добралися вже в підвал, давай, накладай нам (…) бульби, та давай-давай. І цей,
короче, весь металолом покрали. Потім вирізали з підвалу, іти, через мою грядку винесуть,
знаєш. А сусід нанизу каже: «винесли». Там така штука, шо його закручувати труби, знаєш,
трубу винесли в нього з-під хати, а він курить, та й бачить. То є сорок сантиметрів до голови
того, шо виносив, так. «То чо ти йому не сказав?». «Я видів того, хто виносив. То той. Він
через твою грядку поніс». Я кажу: «Добре. А чо ти не сказав йому? Чо ти мені кажеш?». І так
вони кажуть: «Всьо, вони і так всьо покрадуть». Я кажу: «Бо ти, от ти, другий, третій, ви дали
їм можливість вкрасти і надію на майбутнє, шо й далі можна красти». Чо ж не сказати в очі,
так?». Добре. Тут от тиждень, минулий тиждень працюєм на грядці, а в нас тут здоровенний
кабель звідси, і туда до котельні там. Тут раптом щось паде. На городі я і дві сусідки. І сусідка
кричить: «Вой». Я кажу до сусідки: «Ти чого кричиш?». «А во, той дріт тут впав на горіх,
хлопці на даху». Я кажу: «Хлопці, шо ви там робите?». «Та ми, во, той дах, той дріт знімаємо».
А я кажу: «Ну, а нашо?». «Та треба нам». Ну, і друга каже: «Всьо вже покрали, всьо, шо можна
покрали. Знов будуть». Я кажу: «Та котельню вже всю розгребли точно». Ну, вони правда
зійшли вниз. Я кажу: «А нашо ви цей забрали?». Той не почув. А нового інженера в жеку
прислали, такий панок, він голубий кажуть колись був… Ну і той панок іде. Ти людина, яка
відповідає, так? Я питаю в нього: «А нашо ви знімаєте?». А він каже: «Я може буду ше тут
вам звітувати?». А я кажу: «Нічого собі! Ви хам. Прийшли до нас додому, познімали, і ше й
не кажите. А як так, а во ми зараз до вас підем, познімаєм. І шо вам сподобається? І скажем,
будем вам звітувати. Так ми ж платимо, то є наше, то є наш дім, ми приватизували квартиру».
«Ви не всьо». «Труби, – я кажу, – труби ваші, які ви не малюєте і не міняєте»... А ті дві стоять,
і кажуть: «Вже той вкрав, той вкрав». Ладно, далі робочий сказав, шо: «Та, нам треба, нам
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треба. Другий раз, ті переноски такі довгі. А то ж ті, такі трьохживний довгий такий дріт,
знаєш?» Я кажу: «Оце я розумію відповідь». Людина сказала: «На переноску». Проходить пару
днів, їде начальник жеку. А він такий маленький, знаєш, такий иць, (…), ага. А він завжди
любить зі мною поговорити. І відкривається вікно: «Добрий день». А я якраз, оце повістка
прийшла, і мені, знаєш, там було погано. Я йшла, верталася ще з сільради, бо брала його ту
повістку. Та й йду, така, знаєш, він каже: «Шось ви не веселі». Я кажу: «Та, шо невесела?
Весела». «Ну, а от, знаєте, а от ви казали, шо ми там вкрали. Не кажіть таке». «Я не казала, шо
вкрали». Щодо мене, я не казала. Щодо того, то казали дівчата, що вкрали. Але щодо того, що
розікрали раніше котельню – це був факт, так, ми казали вживу чи (…). Що, шо ж ви крадете?
То є державне майно. Бог зна, коли ше котельня може пригодитися. Нашо то всьо розікрасти?
А робітники, кажу, пояснили, шо: «А може наші діти тоже їсти хочуть». «Тоді ясно все. Але
якшо ваш інженер, ми рота закрили, буде всім там звітувати, то ви йому передайте, шо ми
хамства, особливо я за себе, скажіть, шо я хамства терпіти не можу. Хама я ставлю на місце».
«Та, знаєте, та то, то, то». «От, в мене були, там, знаєте, такий пияк, ви знаєте, там (…), я його
вигнав». «Правильно, ви хтіли як краще. Ви хотіли, шоб він не пив, шоб він був добрим
робітником, виконував свої обов’язки. І, відповідно, паралельно ви зберігаєте нормального
тата і нормального чоловіка для сім’ї». «Ви знаєте, в мене в Роздолі був один такий випадок,
тоже, хлоп один пив, і я йому сказала: «Раз, другий, третій, – вижену». І він перестав пити. До
сих пір кажу, коли його бачу, він мені всьо дякує, шо я його врятував. А так би він був вже
давно давним на цвинтарі». «О видите», – кажу, він так любить аби його похвалили, такий
собі. Раді Бога, шо, я, як іду десь от виходжу, я завжди посміхаюсь, от мені, шоб там не було.
Я можу, єдине, шо просто сказати «добрий день» і піти, це значить в мене шось або болить,
або я не можу говорити. А так, а чо, побажати людині хорошого дня, всього найкращого,
знаєш, як гарно. Так, шо. І за дітей я дуже рада. От, іноді я бачу своїх учнів, якшо я бачу і знаю,
шо в них всьо успішно, то вони, я дуже рада, знаєш. А якшо бачу, шо деякі учні виглядають
старшими за мене, шо поспивалися, мені шось робиться, знаєш, не знаю, мені дуже боляче.
І: Я дякую за інтерв’ю.
З: Дуже довго це в нас було.
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І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Ми у Львові. Сьогодні 9 липня 2014
року. Ми у Львові, і я розмовляю із Анною Дмитрівною. Анно Дмитрівно, скажіть, як ви
себе відчуваєте у теперішній ситуації?
АД: Як я себе почуваю? Як сказати? Дуже переживаю, переживаю за все, шо тут
робиться, шо гинуть наші діти, шо матері лишаються без дітей, сироти лишаються. Мене то
дуже турбує. Мені то впливає на здоровлє, я себе погано почуваю, я не можу того пережити.
Я пережила часи, ще за радянської влади, як гинули наші хлопці, бандерівці, в партизанах. І
то всьо мені відбивається. І тоді багато цвіту нашого загинуло. Вся молодість, яка була наша,
всьо загинуло. В мене загинув брат, сестра, сестри чоловік. Взагалі, вся родина майже. (…) мої
батьки були, я лишилася сама. І десь в сьомому році вернулися із Сибіру, із Хабаровського
краю. Були там із семи років. Там батько став інвалідом, брат став інвалідом, брат загинув.
І: Анна Дмитрівна, як ви вважаєте, за якими життєвими принципами має жити
людина?
АД: По-перше, мусить людина вірити в Бога повинна бути (…) для всіх, незавидна. Як
вам казати? Шоб всі були такі, як казати, всі добрі прикмети. Тому-шо, то є найважніше. Якщо
людина є щира, є ввічлива до всіх, то їй Бозя тоже дає здоровля, дає їй все. Я в життю ніколи
не сказала, як мене хтось просив, а я шось мала, я ніколи не сказала, шо я не маю. Я до всіх
ставлюся дуже добре. То навіть Іванка Вам може сказати. Мене так батьки виховали. Мої
батьки були в Сибірі. Батько там став інвалідом, але приїхав і помер на своїй землі. Бо він в
життю ніколи нікому не зробив кривди. Ми жили в заможній сім’ї. Але в нас, як наприклад,
коли якийсь жебрак, як такий, знаєте, коли їздить каліки, я сама з Болехова, з Франківщини,
то ніхто не прийняв, а мій батько все приймав. Взяв, як вже прийшов: «…а ти куриш? Клади
то всьо на стіл, і йди ночувати чи у стодолу, чи в стайні, чи де». Бо тоді всякі каліки
приїжджали, то було. І як були добрі часи, також, у нас всьо, і з Просвіти із Львова
приїжджали, все до нас, все у нас були.
І: Анна Дмитрівна, ви сказали, зараз я так ше узагальню, шо людина має жити за
такими життєвими принципами, як віра у Бога, не бути завидною, бути щирою,
ввічливою, мати такі загальні добрі прикмети.
АД: Мати співчуття до людей, до ближнього. То є найважніше, ви розумієте. Я в життю
дуже багато перейшла, бо я лишилася без батьків, як моїх батьків вивезли. Я й сама заміж
вийшла. Але мені все Бозя давав так, шо…
І: Тобто, чи живете ви за цими принципами?
АД: Прошу?
І: Чи живете ви за цими принципами?
АД: Я живу, так. Бо в нас так було прийнято, знаєте, колись не було тих городів. Люди
були більш, хто мав кусочок землі, то він дивився лиш би засадити. А в нас сад був, всьо. А як
приходили свята, то батько до кожної хати біднився, всьо(…) на свята, всьо, шо було віддавав,
шоб людина мала, шоб відчувала. Так, шо я, як приїжджаю до себе в той-во, то я їду, як до
рідних.
І: Добре. Анна Дмитрівна, що є цінним для людей, які навколо вас?
АД: Шо є цінним? Найціннішим є здоровля. Нема нічого важнішого, як здоровля. Як
людина здорова, то вона тоді щаслива, все добре є. А як здорова людина, то вона нічого не
хоче. І може тоді нічого йому не треба, бо багато – то є нічо. Як є людина щира, як є здорова,
то є повага до людей і до всього. Я, як працювала в останньому ветеринарному, бо робила 10
років у Ветеринарному інституті, то до мене хто, як не прийшов і: «Анна Дмитрівна, можна у
вас шось то є, може шось то є?». Я ніколи не відказала. Потом в мене була така паспортистка,
і казала: «Як то так, вас хто не спитає». А я їй казала: «Анастасія, в мене є, я даю, і Бозя дає в
десятеро більше». Тому-шо, я не можу скривитися душею, я маю, а я не дам. Нє, останнє дам,
але дам.
І: Анна Дмитрівна, ви назвали такі цінності, які панують в людей навколо вас, як
здоров’я, щирість, повага і оце таке бажання ділитися.
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АД: Так.
І: Чи є це цінним для вас? Або, можливо, є ще щось цінне для вас?
АД: Шо для мене, я взагалі, як вам сказати, я є дуже людинна. Я навіть зараз сама, до
мене всі приходять, і я не можу сказати, розумієте? Я вважаю, якшо людина добра, то її всі
поважають. По-перше, як ти маєш до людей повагу, то і люди мають до тебе.
І: Чи у вас є ще щось додати до цінностей людей, які навколо вас, до ваших
особистих цінностей?
АД: Я можу сказати тільки, шо до мене так добре відносяться, як я до них.
І: Все вертається.
АД: Так, і так є. Знаєте, я кажу, хто з Богом, то і Бог до них. Я була в дуже великих
тарапатах, я лишилася без батьків. Але Бозя мене всюди спасала. Тепер я такі операції
перенесла важкі, шо три року, сьомого числа минуло три роки, як мені грудь оперували. То я,
Богу дякувати, 5 років мала пухлину, і я не хотіла дати оперувати. Але так мене Бозя спасав,
що прооперували, – всьо добре. А того року я вже йшла під ніж, в мене були жовчові камені,
і мені сказали або операція, або три-чотири дні вашого життя. А я так попрощалася з тим, шо…
І: В нирках були?
АД: Так. І я сказала, шо я піду, дочка не хотіла, боялася. Але сказали їй, шо я була дватри рази в лікарні так, шо з приступами. Я йшла на всеодно. Помолилася. А ше хотіла
висповідатися. Дочка казала: «Мамо, не робіть того». А я кажу: «Нє, я гріхів таких не маю, але
з богом треба говорити». І Бозя мене спасла. Робили операцію, бо операція дуже важка. Якраз
рік минув сьомого числа, на самого Івана робили, я не думала, шо я лишуся жива, але були
такі добрі хірурги. То вже все-таки 87 років, то..
І: От, в мене тоді ще питання. Які ваші сьогоднішні інтереси?
АД: Прошу?
І: Які ваші сьогоднішні інтереси?
АД:
Не
розумію.
І: Які у вас зараз інтереси є?
АД: Який інтерес? Мій інтерес, шоб був спокій на світі, шоб не гинули наші люди. То
є найбільше, бо я, як бачу, як чую, то в мене серце плаче, я плачу, я не можу, не можу на то
всьо дивитися. Інтрес то, шоб моя дочка приїхала до мене, шоб якнайскорше приїхала дочка.
А так, шоб тільки здоровля було, а більше нічо. Самі знаєте, в хаті всьо є – і їсти, і всьо. Але
зараз в мене трошки за того життя, шо я перенесла трошки то всьо, шо було в Києві… Я зараз
втрачаю пам’ять. Я колись мала таку пам’ять. Я можу сказати з дитинства, шо я… А отих два
роки і три, я вже можу поставити і думати, де я поставила. То мені якраз дуже подіяло. Я
перехворіла ногами від 38 років, я хворіла поліартритом. Також, їздила в Хмельники,
принімала родони, одним словом, ціле життя моє. Я перенесла ще багато: за Польщі – батька
арестували, приїхали москалі – батька арештували в 41 році. Потім приїхали німці –
арештували, на Сибір їх вивезли. Моє життя, то можна книжку писати.
І: Анна Дмитрівна
АД: Я дуже багато пережила.
І: Чи можете ви згадати приклад несправедливого випадку?
АД: прошу?
І: Чи можете згадати приклад несправедливого випадку?
АД: Несправедливого до мене, чи взагалі?
І: А шо перше в голову.
АД: Я ж кажу, в 39 році поляки арестували батька. Пережила дуже багато. Мені було
тоді 13 років. Потім прийшли в 41, арестували батька на кару смерті. Бог його врятував, люди
спасли. Потім, за німців, також, було, такий сусід, шо тата чуть не той во, не десяткували у
Львові німці. Потім приїхав вже у 45 році, повернувся після німців, то їх вивезли у 49 році у
Хабарський край. Там були 7 років. Батько там став інвалідом, брат став інвалідом. Брат у мене
був сердечником із семи років. Так, шо я пережила дуже багато.
І: Як це так, шо в 49-му вивезли батьків і брата?
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АД: Прошу?
І: В 49-му, кажете, вивезли батьків та брата, а Вас не вивезли.
АД: А я лишилася. То так було, в нас мешкав священик і мешкала законниця. Як они
прийшли вивозити, а вивезли їх, казали, шо ми куркулі. Ми мали 3 га землі, в нас не було
багато землі, а батько працював, тільки, шо ми купили були хату німця. І та хата велика була.
А як прийшли вивозити, то мене законниця сховала під себе, лягла на мене, розумієте? І вони
не знали, де я ділася, бо я тоді вже у Львові була. Я поступила вже в інститут, але мусіла
кинути. То я пішла потім у продавці. Я поступала була в сільськогосподарський, і пішла на
вечір. І в мене вкрали срібну лисицю. То було 5 грудня на (...) день. І я з інститутом судилася,
а мене потом виключили. Пережила я дуже багато. Я, як приїхала у 72 році, я була хвора на
серце, не могли мені оприділити того діагнозу, казали, шо атеросклероз, недостаточность. Я
пішла до лікарки, а вона мені каже: «Шо ви стільки пережили, шо у вас такий діагноз?». А
тепер рахуйте, були бандерівщина, ви не знаєте того, бо ви того не пережили
І: Я на історичному вчилася.
АД: А я в Карпатах, то там так, як прийшло перше голосування, то наші хлопці писали,
аби не йти голосувати. А москалі під зброєю нас гнали.
І: То, шо зараз.
АД: Нє, тепер тут то є, але тоді ше того не було, розумієте. І як там писало: «Підеш
голосувати – тебе вб’ють». Я вчилася в школі, то був перший випускний в 46 році. Нас було
20 учнів – 8 дівчат і 12 хлопців. І були такі дівчата, шо сказали, якшо я запишуся у Комсомол,
то не підуть. І мене тягло: один день –КГБ, один день – НКВД, один – КГБ, один –НКВД. Я,
як попала в КГБ раз, то вони напустили у підвал щурів, шо я прийшла додому із таким космом
сивих волосся, страшне кричала. А вони вели, тільки ноччю брали. Дньом я сиділа на полю, а
ввечері приходила, то тато казав, шо мені треба туда. А як приїхала комісія, і сказала, чому я
не йду. А я сказала, шо я не йду в Комсомол, бо моя сестра попала в бандерівщину, брат
двоюрідний, а я ще хочу жити. Ми їхали на концерт, і нас обстріляли в селі, бандерівців. Він
сказав, а я сказала, шо я ще хочу жити. А потім ті, шо казали на мене, шо, як я запишуся, то...
як вам сказати, мене рахували, шо я націоналістка. Оскільки, в нас родина тільки я із братом
була, то вони сказали, шо я хто є... А потім ті дівчата, шо на мене казали, то вони попалися. А
я знаєте чому? Бо мене батько нікуди не пускав. Все казав до мене так: «Нюся, війна не
скінчилася». А то ходили, співали всякі пісні. Ви то всьо пишете?
І: Угу.
АД: Ті всі пісні «Смерть, смерть московська...». «Смерть, смерть московська,
жидівській комуні», знаєте? Там жиди були, поляки були, і батько мене не пускав. А я, а шо я
тоді мала 16 чи 17 років, я ще була молода. А вже тоді, як вже мала 20 років, то я одного разу,
а то була така Січ тоді, шо, шо вчили історію України, і в саму ніч ходила, мене батько не
пускав. І одного разу я, мене сестра, та, шо загинула, Оленка, каже до мене: «Ходи, шо ти
боїшся, тато нічого не скаже». Я прийшла 9 година, пів 10 була. І прийшли зі мною десять
чоловік: сестра двоюрідна прийшла, сусіди, хлопці, навіть був такий хлопець, шо в армії
польській служив. Бо я казала, шо я не йду, бо тато мене буде бити. Він мені сказав не йти і
всьо. Я підійшла до воріт, а батько взяв собі ремінь, і так відкрив ворота, і всім так: «Добрий
вечір, добрий вечір», відкрив ворота. А мене попід цілу хату тим пасом вдарив, я дві неділі не
виходила на двір. Не виходила, то ще було за німців. Не виходила, бо мені було стидно тойво, шо мене тато бив. А потом мене тягли, чому я не ходила – тато не пускав. Тих всіх, чого
вони ходили, а мене – чого я не ходила. І всеодно мене тягли, тягли, поки я не поїхала у Львів.
У 46-му році я поступала, а потім батьків у 49-му вивезли, і прийшли мене забирати. Бо я була
вдома, мене бачила КГБ, шо я була. але я сховалася, та й мене той-во. Ше брат сховався, а
потім брат вийшов, і каже, шо: «І я, і тебе злапають, – то каже, – такого не буде». І він вийшов,
його забрали, а я лишилася. я скривалася у Львові. Бо, та ж ви знаєте, я в магазині працювала
книжному, отут, навпроти Матінки Божої. То був перший магазин, який ми відкривали, і я там
працювала. То, як ішли в зелених шапках воєнні, то я ховалася за штори. В мене був жид
директор, і він мене дуже уважав, і ховав мене усе. Бо я боялася, шо вони мене заберуть. А
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одного разу, то вже було три роки, як батьків вивезли, нє, то було, в 49-му їх вивезли, як три
роки було, як їх вивезли, і прийшло до мене КГБ вночи. Я жила на Жовтневій, там в одної
полячки. А вони прийшли мене забирати. Прийшли і …, а я собі думаю, шо я буду брати, шо
я можу взяти у валізку, зима. А моя пані, тоді не можна було спати у кухні, треба платити 15
рублів за ліжко. Вона, як вчула, шо хтось загримав, втікала до кімнати, я в кімнаті спала, а
вона в кухні, і вона впала. Вони думали, шо я когось переховую. Відкрили двері, подивилисяподивилися через вікно, чи хтось не скакав, шафа, всьо. А тоді кажуть до мене, де мої батьки.
А я кажу: «На Сибірі». «А чому?» А я кажу: «(… 20:13) нас записали в куркулі». А він каже
до мене : «А чому ти нє?». А я кажу: « Бо я їх зреклась». Вони кажуть: «Чому?». Я кажу: «Бо
я мала хлопця, хотіла вийти заміж». А вони не мали права мене взяти, бо я вже три роки була
приписана у Львові. А він тоді каже, а я так у бігудях була накручена, і думаю, шо я буду
брати, шо я можу взяти: на себе, у валізку, і більше нічого. А там все таке було, і постіль, і
всьо. А він каже: «Не крути волосся, а закрути хлопцеві голову, і виходи заміж, шоб змінити
фамілію».
І: І не забрали вас?
АД: Вони мене не забрали. Але в мене була, я працювала в книжному, була дуже гарна
література німецька, ляйпцігзького видання, і (…), і Франка, і Шевченка був, і Бальзака. То
всьо, ті книжки по 70 рублів були. Мало книжок приходило. Я, як комусь лишала книжку, то
я за той час могла собі за тих пару разів, собі взяти книжку. І в мене була така етажерка, там
було на якихось 1000-1200 рублів книжок. І він каже: «То чиє?». Треба було мені сказати, шо
то пані, вона полька. А я кажу: «Моє». Він так на мене подивився, подивився. Воно все таке
було, ніби, знаєте, шкіряна оправа, з тими написами. Мене лишили, а через три дни прийшов,
то всьо забрав, забрав валізку, та й всьо. А я тоді вийшла заміж за чоловіка. Але знаєте, я вже
замужем була десь місяців 5 чи 6. Як я поїхала до него, на Азовщину, в Поморяни. То я, як
виділа міліцію, я втікала, я так боялася.
І: Анна Дмитрівна, я б ще хотіла вернутися до соціальної несправедливості. З чим
вам асоціюється соціальна несправедливість?
АД: Прошу?
І: Що для вас соціальна несправедливість, з чим асоціюється?
АД: Як вам то пояснити, я не знаю. Та справедливість?
І: Несправедливість.
АД: Несправедливість – то, коли людина є фальшива, коли людина заздрить, коли не
має співчуття до другого. То є всьо фальшивість, то є несправедливість. Треба, як колись
батько казав, не вище людей, а нижче. Поважаєш людей, то й тебе будуть поважати. А якшо
ти будеш зневажати, то й тебе будуть зневажати. А зневага – то є дуже погана прикмета. Не
знаю. В нас так в хаті завжди було, шо хто до хати прийшов, все з хати ніколи людину
голодною чи без чаю, ніколи не випускалося, ніколи. В нас був такий, такий мій батько був. В
нас дім був дуже гостинний. І тепер. Я мала зятя, моя дочка мала зятя, і вони розійшлися, бо
він казав, шо як до нас хтось приходить, то ми все принимаєм. Розумієте? А він був так
психічно нарушена. Вони розійшлися 25 років. Вона поїхала в Америку. А він тепер, через 25
років, прийшов, шо він хоче з нею жити. Я йому кажу: «Василю, невже ти думаєш, шо така
дівчина, як вона…», бо то в них перше почалося то, шо вони-ся поженили, і вона завагітніла.
А він сказав, шо то не його дитина. Я приїхала, то було на Новий Рік, і я їх приїхала привітати.
А ше не так. Було весілля, я сама зробила, бо я вдома тримала індиків маминих, годувала, і ми
зробили дуже велике таке весілля. Як велике, небагато так людей, але було таке, дуже таке
багате. Коли батьки його приїхали, дуже дивувалися, шо то я і дві дочки зробили таке весілля.
Але, як мало бути весілля, вони казали, шо не мають, як дістати коровая. А дочка каже: «Я
спечу торт». А за якийсь час він приїжджає і каже: «Мама коровай дістала». Весілля було дуже
гарне, дуже було багато за столом, всього було багато. Але, коли сказали краяти коровай, вони
зібралися їхати, ви розумієте?
І: Батьки його?
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АД: Тікають. Сіли в автобус, як вони приїхали, так вони і від’їжджають. Нє, то нє. Але
я каравай не краяла, я краяла свій торт. А коли я принесла, на другий день, той коровай, а він
всередині весь зелений.
І: Зацвівший?
АД: Він був чимось заллятий. Або вони взяли в когось чужий коровай, або ви
розумієте? Я так, як принесла, тут поставила, і кажу: «Боже, ваша діти доля гнила. Подивіться,
який коровай». А тоді якраз зробили лінію трамвайну, була викопана така траншея. А я така:
«Василю, подивися, шо ж мама дала». Він каже: «Я не знаю». Ми той коровай викинули, і так
в них життя і не було. Він її дуже ревнував, він до кожного її ревнував. Навіть той, хто до хати
прийшов і сідав за стіл, він вже тікав, бо ми всіх годуєм, ми всіх поїмо. А потім було так, шо,
як вона завагітніла, я приїжджаю, дочка моя старша каже: «Мамо, Юля вагітна». Я кажу:
«Добре». Вона каже: «Яке добре? Василь каже, шо то не його дитина». Він стоїть, і я кажу:
«Василю, ти її взяв нечесною?». Він каже: «Нє, вона не нагулялася, тепер хоче. Тепер їй треба
погуляти». А я так кажу: «Шоб тобі вітер в голові гуляв». І кажу: «Всьо». Я приїхала додому,
написала його мамі. Його мама прийшла, каже, шо то не може бути. Кажу: «Як не може бути?
Таке є, то є хвора людина». І вона приїжджає із чоловіком сюди, його не було. А то ше було в
мої дочки, вона була сирота, дома була тільки мама, дуже бідна була сама. І вона так і жила в
нас з дочкою, і вчилася. Може зо три роки було таке, Іра така. А він казав: «Якби тебе не було,
я б її закрив у підвалі». І коли батько приїхав із матір’ю, так Люда стояла тут, Люба була на
роботі, він прийшов. А вони кажуть, шо він хоче. А він каже: «Я хочу, аби я був тут сам, або
в Болехові сам». А я кажу до них: «Я маю двоє очей, двоє дітей, тут має половину, і там має
половину». Я кажу: «Буде вона у Львові – він її не пустить у Львів. Буде вона в Болехові – він
її не пустить до Болехова. Він нє, так не буде». А ше батько його, його не було довго, ше то
ми говорили, а він каже: «А я знаю, чи то мій син?». А я кажу: «Як свате, ви шо? 30 років
годували дитину». А тоді вона мені признається, шо вона, як вийшла заміж, то вона у них
робила, додому йшла спати. Як він вже казав всьо, розходитися. Я вже: «Всьо, розходіться і
по всьому!». Бо він сказав, шо дитина може ся ненароком у ванній втопити. Ви розумієте? В
неї, та старша дочка моя пішла в таку лікарню, з тою лікаркою поговорила, і вона їй дала
адресу. Вони пішли до него додому, до неї, і вона там з ними говорила, то всьо. А вона каже
до нього: «Така гарна жінка, всьо». А він каже: «А шо я негарний?». А потім каже так: «Моя
мама ще жива, баба не має хлопа, мама не має хлопа і сестра не має хлопа – вони мені
завидують». А я така, знаєте, вже прийшлося до того, кажу: «Я, якби хотіла хлопа, мій чоловік
помер у 58 років, то в мене би тут черга стояла». Я кажу, знаєш, я їй сказала: «Ви мені підіслали
хвору людину». Й моя дочка, а вона була вагітна, і то рахуйте вони так вот літом виходили,
вона виходила заміж, а в січні вона завагітніла і був викидиш. І так, ні одна, ні друга не має
дітей. А він тепер прийшов. Я кажу, я вже поздоровалася, я кажу: «Василю!». Він так, знаєте,
приходить, і так пес зачав, а він так, знаєте, ніколи не кидається, а він на него кинувся. А я так
стала, він каже: «Юля є?». Я кажу: «Нема». Я думаю, всі знають, шо Юля вже стільки років в
Америці.
І: А ви його не впізнали?
АД: А я кажу: «Ви хто?». «Я Вася, я її чоловік». Я так, знаєте, стала, та й кажу: «Та її
нема». А потім він: «Я би хотів з нею бачитися». Я кажу: «Та її нема, вона в Америці». Він
через два дні приходить, і каже: «Я би хотів з нею женитися». Я кажу: «Василю!». Але я йому
вже всьо вичитала, всьо йому. Бо знаєте, він, як був, то її день народження, одинадцятого. Він
прийшов, і тільки він прийшов, я тут шось робила, і я страшне плакала, кажу: «Юля, не виходи
за нього заміж, шо то не для тебе». Він дуже був чистий, був такий, знаєте, не то, шоб якийсь,
знаєте. Був порядний, чистий. Міг прийти до хати, ваші мешти помити, був дуже чистюля. Але
чомусь відразу мені до нього серце не сиділо. І він, як тут прийшов, і каже: «Ви мене зразу не
хотіли». «Так, я не хтіла, моє серце відчувало». Я страшне багато пережила.
І: Анна Дмитрівна ще б хотіла запитатись, чи згадаєте Ви справедливий випадок?
АД: Прошу?
І: Справедливий випадок, згадайте, будь ласка.
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АД: Ой, та, шо то справедливо, як то справедливо вам сказати. Не можу вам то
пояснити, ту справедливість. Я вийшла заміж за чоловіка. Він дуже добрий в мене був, дуже
порядна людина була. Я йому, навіть, як виходила заміж, казала: «Я тебе не люблю, бо я не
виходжу…». Але я його дуже любила. Він помер, коли йому була п’ятдесят, шістдесят два
роки. Мені було 58, він був на чотири роки від мене. А справедлива людина – то, коли чесна,
та і є справедлива.
І: Справедливість – то чесність?
АД: Чесність. Воно є чесне, і воно нікого не образить, ні, нікого не обкраде, нікого не
обдурить. А такий, що дивиться тільки за цей во, то… Справедлива людина – то мусить бути
чесна. Як казала: «би не мала смоли за руками». Бо зараз є такі люди, шо за пару копійок, за
все, рідну маму би вбили. А справедлива людина того не…
І: Можливо ще щось.
АД: прошу?
І: Чи ще щось вам із соціальною справедливістю асоціюється?
АД: Та чесність – то є справедливість.
І: Анна Дмитрівна, ми сьогодні розписували ваш день трошки. Значить, чи було
сьогодні шось справедливе чи несправедливе?
АД: Справедливе, шо є несправедливе? Нічого не було. Хоча посилка, мені відкрили
ворота і лишили. Дуже я була стривожена. А так, то нє. Я, во, маю ту псюньку свою, то мій
такий хлопчик благенький, ой, така моя псюнька, то таке моє базюнє мале, но-но-но, ушка –
нє, ушка – нє. Лапи! Вушко – нє! Ти злодюжка мала, ти моя злодюжка, ти мій хлопчик, коханий
мій, маленький хлопчик.
І: Анна Дмитрівна, а як досягти соціальної справедливості?
АД: Прошу?
І: Як досягти соціальної справедливості?
АД: Шоб досягти справедливості, треба самому бути справедливим, розумієте? Як вам
пояснити, я знаю, шоб, от, їздили на курорти, я їздила, бо мене ноги боліли, я їздила, від 38
років я на ноги хворіла, маю поліартрит. А мене чоловік ніколи, шоб не пустив. І всі
дивувалися. А я їздила 10 років у Хмельники, я принимала родон. Я рано вставала, йшла на
почту, ми передзвонилися. Мене чоловік не боявся пускати. Я сказала: «Не дай Бог, я взнаю,
шо ти мене зрадиш», то я би не жила з ним ані години, або, якби на мене підняв руку. У нас
такого не було. У нас того не було. І дітей любив, і взагалі. Він був дуже справедлива людина,
був чесний. То, шо є людина, яка справедлива, вона є чесна, вона не є, як то кажуть, знаєте,
така незахланна.
І: Ви кажете, шо соціальну справедливість можна досягти, коли ти сам
справедливий?
АД: Так.
І: А як в собі виховати ту соціальну справедливість? Як стати справедливим?
АД: Треба то, як Бозя каже, знаєте? Не чини зла, не роби то, шо тобі неприємно, не
кради, не вбивай. Ото є чесність, то є справедливість. Не бути захланним. Як ти видиш в когось
горе, то треба тій людині помогти, треба віднестися до тої людини. Взагалі, багато є тих.
наприклад, як я йду до церкви, то мені кажуть: «Не давай, там она – то циганка». Я даю, бо то
не мій гріх, як вона не на то використає. Я даю так, шо то від серця. Яке були ті во, я також
давала. Армія тепер як дзвоне, то я кожен раз тепер по 5 гривень по мобільному даю. Я не
можу, я не можу то всьо перенести. Тому-шо, моє покоління, наше, наша молодь дуже багато
загинула за тих москалів. Дуже багато, всьой цвіт, шо був у країні, всьо пішло в партизани,
всьо гинуло. Не зраджувати, то є, знаєте. Як то вийде заміж тільки за гроші, нема любові. Я,
як вийшла заміж, то я в підвалі мешкала. Але ми, Богу дякувати, добилися так, шо. В мене, як
вмирала свекруха, то до свого сина сказала: «Сину, ти мені рідний, а вона мені рідніша». Тому,
можете собі уявити, як він себе почував. Она, як вмирала, то казала, бо я не ходила дуже довго
ногами, я взагалі дуже, я ж кажу, 38 років мені відняло ноги, бо я працювала в магазині, там
було холодно, я мала грипу, і мене не випустили, не, не, не той-во, і тоді від того. А вона
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знала, я дуже добре до мами, в мене свекруха була дуже добра. Вона казала: «Нуся, я як вмру,
то я буду молити Бога, шоб тобі було легше на ноги». І ви знаєте, так було.
І: Анна Дмитрівна, я вже спитала то, шо хотіла запитати. Дуже вам дякую за то,
шо поговорили зі мною.
АД: Ой, знаєте, то так, як вам сказати, прийшло мені всьо через…
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні сьоме липня 2014 року. Ми у
Львові, і я розмовляю з пані Юліаною. Скажіть, будь ласка, як Ви себе зараз відчуваєте
в теперішній ситуації?
Ю: В політичній, чи взагалі, загальній?
І: Почнемо з політичної, і будемо про загальну говорити.
Ю: Власне, з таким якимсь не дуже… сьогодні особливо, чомусь, мене мучить ситуація
політична. Якось, такий трошки стан розбитості, скажем так. І великого бажання закінчення
війни. Але розуміння, що не дуже воно може закінчитися зараз, нажаль.
І: А загалом?
Ю: А загалом, добре – літо, все прекрасно.
І: Чи відчутний оцей якийсь взаємовплив між відчуттям щодо політичної ситуації
і самопочуттям загалом?
Ю: Власне, що є всеодно великий вплив від загальної ситуації політичної чи військової.
Кожен день хочеться бути інформованим максимально. Якісь успіхи приносять задоволення,
але потім є розуміння, що в любому випадку, це все велика біда. Тому, однозначно, що воно
на мій настрій впливає.
І: Дякую. За якими життєвими принципами має жити людина?
Ю: Порядність, любов, чесність. Бажання робити добро. Також, якась ініціативність,
напевне. В тій ситуації, що зараз є, розумієш, що дуже багато треба робити, щоби якось то все
зійшлося в логіку країни. Я вчора просто прочитала таку статтю неприємну, про якогось
балтійського політексперта… І вона мене дуже розстроїла, тому-що, власне, європейський
політолог, не пам’ятаю, хто… якась така тематика була, що взагалі України нема, як держави,
нема народу. І вона на мене вплинула так серйозно, неприємно дуже вплинула. Те, що
українці, фактично, є тільки в Галичині, і то, вони – неправдиві українці. Якось так дуже
цинічно, дуже неприємно. І так починаєш думати: чи є взагалі реальність того, що то всьо
з’єднається в один народ? Страшна та ситуація роздрібненості тих людей, особливо, коли
бачиш з Донецька вислови людей звичайних, дуже страшно.
І: Пані Юліано, Ви назвали такі принципи, за якими має жити людина, як:
порядність, чесність, бажання робити добро та ініціативність. За якими життєвими
принципами живете Ви?
Ю: Людина старається жити за тими принципами. Якщо я зараз говорю про них, то,
напевно, хочеться так зробити. Життя є така штука, що часом людина не може повністю бути
таким ідеальним, і робить якісь помилки. І крім того, є велика різниця в віці: коли людина
молода, вона має менше… в крайньому випадку, наше покоління було, однозначно, не дуже
відповідальне ні за інших людей, ні за себе. І зараз, аналізуючи ті часи, допустим, двадцять
років, тридцять, абсолютно не було відчуття власної відповідальності за когось – такий
натуральний егоїзм. Зараз все змінюється, і хочеться бути в тих принципах постійно, їх
дотримуватися.
І: Тобто, зараз об’єктивні умови більш сприятливі, щоб дотримуватись принципів,
про які Ви сказали?
Ю: Так, однозначно.
І: А чому?
Ю: А тому, що починаєш, напевне, з віком задумуватися, бачиш життя, бачиш людей,
бачиш свої поступки вже з якоїсь призми критики, бачиш наслідки того, що робив
неправильно. Бачиш інших людей, які не зрозуміли, в чому проблеми якісь в житті щодо
порядності, доброти, ініціативності. І тому, зараз то вже легше говорити, коли ти маєш досвід
життєвий і, в принципі, всеодно схиляєшся до моральності якоїсь.
І: Тобто, все-таки, вік більшу роль відіграє, ніж об’єктивні обставини, які
впливають на дотримання принципів?
Ю: Я думаю, що молоді мають більше можливостей, швидше на то все реагувати, і
швидше становитися як громадянин, як нормальна людина, мають більше інформації, більше
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можливостей. Нажаль, наше покоління, яке виховувалося в постійному обмані, допускало, що
будуть всілякі порядності, можливості викручування в свою користь якихось речей, і
матеріальних особливо… Радянський Союз спонукнув до того, що то, що не наше і то, що не
твоє, і то, що державне – то нічиє, то можна брати. Якісь такі речі, які ти розумієш, що то
просто натуральне злодійство, натуральна непорядність, обман. Але так було. І в загальному,
людина губилася в тому всьому, в тій двуличності, скажем так. Тепер більш конкретно,
людина може зробити свій вибір, якщо вона захоче думати, аналізувати, якщо вона захоче
жити і є більше інформована, то має більше можливостей стати нормальною людиною, скажем
так, в мому розумінні.
І: Дякую. Що є цінним для людей навколо Вас?
Ю: Цінна родина, однозначно. Родина, на сьогоднішній день, і Батьківщина. Вона
перестала бути міфічним словом, яке так було просто собі збоку. Тепер вже, настільки
відчуваєш відповідальність за то все. Родина і Батьківщина, скорше всього.
І: Ще може щось?
Ю: Радість, щастя. Відчуття щастя дуже важливе. Любов. Все, що добре в світі є, все
хочеться мати.
І: Що є цінним особисто для Вас?
Ю: Особисто для мене, найціннішим є моя дитина. Її щастя, її здоров’я. Також батьки.
В любому випадку, то є власне родина, напевне. Хоча, дуже хочеться… я перепрошую,
питання як звучало?
І: Що є цінним особисто для Вас?
Ю: Такі цінності загальнолюдські, то зрозуміло. Але якщо більш побутово, то власне,
хочеться вражень і хочеться бачити світ. Хочеться побачити ціле людство, а не тільки закрито,
так, як ми колись жили, в клітці. Тепер бачиш реальність. Від того набираєшся, також, дуже
багато вражень: що добре, що погано. І взагалі, власне відчуття щастя маєш від вражень, то,
що бачиш, то, що чуєш. І воно, теж, може дати той стан задоволення. Або полярне повністю,
полярна річ, як відчуття неприємностей.
І: Дякую. В мене наступне запитання. Що входить в коло Ваших інтересів?
Ю: В коло інтересів входить мистецтво, однозначно. Тепер є цікавість своїм містом,
роздивляєшся кожний дім. Ніколи не звертав уваги, а зараз відчуття Львова дуже сильне. Одяг,
природа – також, дуже багато дає натхнення. Ну, і політика.
І: Пані Юліано, згадайте, будь ласка, приклад несправедливого випадку.
Ю: На сьогоднішній момент, несправедливий випадок… дуже багато є. Коли читаєш в
якихось соціальних мережах якісь такі речі несправедливі щодо галичан, щодо українців,
щодо історії України – то так дуже сильно б’є морально. Ну, і взагалі, коли хтось когось
ображає, таке теж буває. Несправедливість: недавно бачила, як собаку копнув мужчина на
вулиці, і той песик бідний відлетів. То велика несправедливість. Але ще є, власне, такий
момент, коли ти хочеш звернути увагу, і не можеш себе пересилити. Образно, сьогодні в
маршутці якась музика російська, так неприємно то всьо звучить. Є бажання звернути увагу,
але якось не смієш. Так само, люди на зупинці, які жують сємєчькі і кидають, смітять… В
принципі, можна би було звернути увагу, але якось думаєш «незручно». Це нервує, між іншим,
і хочеться якось впливати на все, але таке відчуття, скандальність чи це негативно буде
сприйнято. Не боязнь того, що на тебе хтось образиться, але, власне, що то, можливо,
недоцільно. Хоча є бажання звернути увагу такими несправедливими речима. І, напевне, треба
то робити, але поки-що, ще не дуже виходить.
І: З чим Вам асоціюється соціальна несправедливість? Що для Вас соціальна
несправедливість?
Ю: Соціальна несправедливість – це ображання слабшого, відверта брехня, маніпуляція
людською свідомістю, людською неграмотністю і неінформованістю. Використовування
людських слабкостей, незнання в своїх цілях, в основному, завжди негативних, і це дуже
неприємно.
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І: Ви сказали, що для Вас соціальна несправедливість асоціюється з брехнею,
ображанням слабших, використанням людських слабкостей і незнання в своїх цілях.
Можливо ще щось?
Ю: І пряма агресія. Фізична якась розправа – то, напевне, найгірше. Якось не
зіштовхуєшся з таким, але… Несправедливість… несправедливості багато в світі, нажаль. Але
я не можу сказати, що люди ображені, що в них там щось не виходить – то не несправедливість.
Всі свої якісь невдачі я, напевно, не зв’язую з несправедливістю, зв’язую тільки з собою і
своїми якимись вчинками, що не виходить. Так, що для мене несправедливість є те, що я
говорю про якісь речі, більш глобальні.
І: Тепер згадайте приклад соціальної справедливості.
Ю: Справедливого… то може бути побутове мілке, чи то мусить бути щось таке…?
І: Що перше приходить в голову.
Ю: Справедливо – що можна комусь допомогти. Справедливо, коли маєш можливість
зробити щось добре, і ти розумієш, що поступаєш справедливо.
І: А якийсь конкретний приклад згадується?
Ю: Відчуваєш себе справедливим, коли допоможеш комусь, навіть, на вулиці, перейти
дорогу. Коли люди всі обходять, і не звертають уваги на хворого, теоретично. Я розумію, що
то, можливо, приклад доброти якоїсь там. Але справедливо, що взагалі існує щось таке, коли
кожна людина може задуматися, і зробити щось таке просто, просто без якоїсь власної
запотребуваності і вигоди. Справедливо, коли… тяжко, тяжко… Справедливо, коли зло
карається – це справедливо.
І: З чим асоціюється соціальна справедливість?
Ю: З Богом. В основному, з Богом. Я, в принципі, досить релігійна людина. Фатальність
якась є. І тому, в любому варіанті, можна справедливість знайти в фатальному відношенні.
Сталося так, – і це справедливо. А якщо ти вважаєш, що це несправедливо, можливо, треба
покопатися в якихось своїх там… Ну, можливо, це неправильно, але чисто моя така політика.
Справедливо, коли діти щасливі. Тому-що, вони добрі. Взагалі, Ваше покоління є настільки
цікавим, настільки цільним, настільки… Взагалі, справедливо, що я знаю молодих людей, які,
в принципі, можуть себе, по великому рахунку, вже проявити, можуть чогось добитися. Це
дуже справедливо. Тому-що, покоління моє, щоб досягнути якихось там успіхів, треба було
більше обманювати, більше бути таким, не дуже порядним. І відповідно, приємно, що така
справедливість є.
І: Можливо, Ви ще згадали якийсь приклад справедливого випадку?
Ю: Хочеться згадати якийсь, побутові такі речі, але якось не дуже й згадується…
І: Можемо перейти до наступного питання. Якщо згадається, то згадається. Оця
табличка, що Ви заповнювали, можете взяти. Чи були сьогодні у Вас справедливі чи
несправедливі випадки?
Ю: Особливо – ні. То звичайний, побутовий день. Ну, можливо, справедливо, що я
вийшла на роботу і працюю, маю таку можливість. Не можу сказати, не можу поєднати
сьогоднішній день з справедливістю.
І: Окей. Як досягти соціальної справедливості?
Ю: Щоб досягти справедливості, треба за неї боротись.
І: Хто має за неї боротися? Яким чином?
Ю: Всі люди мають боротися за справедливість. Якщо людина бачить…, то можна
навіть поєднати з тим моїм несмілим бажанням звернути в побуті увагу на якісь такі речі, які
несправедливі, наприклад, засмічування міста. І, напевне, справедливо би було звернути увагу.
І то був би мій вклад в то, що щось би робилося. То є мілка річ, але, напевно, з тої мілкої речі
виникають інші речі, де людина може захистити когось, кого ображають. Мати сміливість до
тої справедливості, щось робити конкретно діями, а не тільки говорити і думати, що –
справедливо, що – ні. Тому-що, світ є такий, який вимагає, власн,е боротьби за справедливість.
І: Можливо ще якісь ідеї щодо досягнення соціальної справедливості?
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Ю: Тільки суспільна ініціатива, і тільки загальна людська. Аналізування трошки
глибше своїх поступків, інших. І досягнення якогось покращення себе від побутових причин
до глобальних, до політичних, до любих. Робота над собою. Тоді світ, можливо, стане більш
справедливим, коли кожна людина буде думати над цим, і старатися щось робити конкретне.
І: Дякую. Чи є у Вас ще щось додати до теми нашого інтерв’ю: до цінностей, до
принципів, до питань соціальної справедливості і соціальної несправедливості?
Ю: Не дуже щось, може, в голову мені прийти.
І: Окей. Дякую дуже за інтерв’ю.
Ю: Дякую.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 6 червня 2014 року. Ми у
Львові, і я проводжу інтерв’ю з Романом. Скажіть, будь ласка, як Ви себе почуваєте в
сьогоднішній ситуації?
Р: Не зрозумів.
І: Що саме не зрозуміли?
Р: Що значить «в ситуації»? Загально, в політичній, чи…
І: Можна детальніше, як Ви розумієте ситуацію сьогоднішню?
Р: Я її не розумію, я не розумію, про що я маю зараз відповісти, ситуація.
І: Мені цікаво …
Р: По відношенню до мене, чи по відношенню до суспільства?
І: Добре, давайте почнемо з вашої ситуації, а потім з суспільної.
Р: Стан реабілітації після хвороби в мене – моя ситуація. Плюс, плюс, домашні справи
весь час викликає важкість, втому, важка така ситуація. Особисто, сімейні проблеми різні,
створює важку, особиста ситуація важка, і суспільна ситуація важка в державі.
І: А детальніше?
Р: Війна з Росією – це накладає свій відбиток і на особистий стан, психічний.
І: Тобто є взаємозв’язок?
Р: Так, дуже великий.
І: А детальніше про емоційний стан свій, можете розказати?
Р: Збуджений, нервовий стан.
І: Оця збудженість, нервовість всередині Вас через події, які відбуваються, в
суспільно-політичному житті?
Р: Більше – сімейні.
І: Тобто, все-таки, на вазі важливості, сімейні переважають?
Р: Так, так.
І: А якщо, це ми говорили більше про емоційний стан, так, ваші внутрішні
відчуття, чи можете Ви їх якось перенести на то, яким чином можна змінити ситуацію і
шляхи вирішення цього вашого емоційного стану?
Р: Усунення домашніх проблем.
І: Як саме?
Р: Це не від мене залежить, не тільки від мене.
І: Хто саме?
Р: Це не від мене залежить, не тільки від мене. Все, що від мене залежить – я роблю, а
то – залежить від інших людей.
І: Тобто, обов’язки, сімейні обов’язки, які б Ви мали виконувати, Ви вважаєте, Ви
виконуєте?
Р: Я не виконую, у зв’язку з моїм фізичним станом.
І: Які останні події Вам запам’яталися?
Р: Вибори президента.
І: І чим? Якщо Ви називаєте відповідь, то відразу обґрунтуйте.
Р: Це важлива політична подія в житті країни. Я вважаю, що перші такі вибори
президента були, без такого розколу. Хоча, почався напад перед виборами, але під час
компанії, під час виборів не було такого. Була така більше одностайність. Такого ніколи не
було при, під час виборів президента. Але цю одностайність викликав таки розкол, який був
перед виборами.
І: Тобто, на Вашу думку, єдність – то такий важливий елемент в розвитку
держави?
Р: Так.
І: Можливо, ще якісь події? Бо ми попередньо, як говорили про ситуацію, Ви
сказали, що є суспільно-політична ситуація і є особиста ситуація. Можливо, зараз, як ми
будемо говорити події, в Вас так само є такий поділ, чи нема такого поділу?
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Р: Який поділ?
І :Події в особистій сфері і суспільно-політичній. Чи Ви тут не ділите вже?
Р: Буває все. От, сьогодні донька не ночувала. Це на мене вплинуло.
І: То подія, яка Вам запам’яталася?
Р: Аякже. Я переживаю, смски я не чую, бо я вже сплю. І потім прокидаюсь, і шукай
смску, дивись чи є вона, чи нема.
І: Ще, можливо, якісь події, які Вам запам’яталися?
Р: Останнім часом?
І: Так.
Р: Ну, там, що мене оформили, оформився в Пенсійному фонді, отримав пенсійну
картку. Все ж, міняється соціальний статус, зміна соціального статусу. Останній статус перед
смертю.
І: Дякую, скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами мають жити
люди?
Р: Згідно Божих Заповідей: любов, чесність, допомога ближньому, працьовитість. Такі
звичайні, християнські заповіді кожна людина повинна дотримуватись, і тоді суспільство буде
інакше.
І: Теперішнє суспільство, воно відповідає цьому?
Р: Зовсім.
І: А яке воно є?
Р: Гріховне.
І: Які саме гріхи суспільство робить?
Р: Та всі. Всі, які існують.
І: Тоді, в мене таке питання: яким чином поширити в суспільстві християнські
цінності, про які Ви сказали: любов, чесність, допомога ближнім?
Р: Сім’я повинна відігравати найголовнішу роль. Сім’я, виховання дітей в сім’ї, а вже
потім іде школа, церква, там, і так далі. Що батьки закладуть дитині, то такий буде член
суспільства.
І: Ви назвали принципи: любов, чесність, працьовитість, допомога ближнім. Чи
дотримуєтесь Ви особисто цих принципів?
Р: Намагаюсь.
І: А які перешкоди створюються на шляху?
Р: Слабкість людської натури.
І: А детальніше про слабкість людської натури?
Р: Це коли особиста вигода перемагає в якомусь питанні, такому громадському, питанні
допомоги, чи питанні чесності, чи питанні тих всіх позитивних рис, перемагає особиста
вигода, або вигода сім’ї, тоді людина іде проти принципів християнських.
І: А як Ви вважаєте, особисто, коли перемагає ця особиста вигода, або вигода для
сім’ї, принципами життєвими, які є важливими на Вашу думку для людей, чи це є
справедливо, чи це є несправедливо?
Р: Не знаю, це філософське питання. Деколи, не знаю, що деколи, в яких питаннях, чи
інша чужа людина, чи ти робиш це для своєї рідної людини – це філософське питання. Мені
здається, то різне, по-різному це все розуміють.
І: По-різному, чи в індивідуальних випадках – індивідуально?
Р: В індивідуальних випадках – по-різному. Хоча, принцип губиться, принцип
християнський, такі принципи ось, якщо ти йдеш проти того.
І: В мене тоді таке питання, Ви говорите про християнські принципи. І сім’я – це,
також, це Боже утворення, в Біблії про це багато написано. Чи нема тут якоїсь
нестиковки, коли можеш не прислуховуватись до християнських принципів, але робити
це для сім’ї?
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Р: Та я за що й кажу, що це, якщо я вийшов з церкви, і не дав жебракові гривні, а пішов
за ту гривню купив своїй доньці булочку, як це розглянути? Я поступив погано, чи я поступив
добре?
І: А особисто для Вас, як це?
Р: Не знаю. Як особисто, я зробив так, як я вважав за потрібне. Особисто для мене, в
кожній ситуації – інакше, залежно: як там сидить циган брудний, то я куплю булочку дитині,
як там сидить бабця старенька, може мені, вона може розжалувала мене, і я їй дам ту гривню,
але булочки не куплю.
І: Чи можна, я не впевнена, чи я це визначу, але Ви сказали, що варто робити так,
як вважаєте за потрібне. Чи грає в оцих питаннях правильності чи неправильності
якийсь здоровий глузд?
Р: Деколи людина неправа. Чому? Людина, вона вважає, що вона робить правильно, а
в дійсності – це неправильно, треба навпаки зробити.
І: Иги.
Р: Не завжди людина для себе, вона вважає, що вона правильно робить. А в дійсності,
вона робить неправильно, по відношенню до інших людей, вона засліплена власними
емоціями.
І: А скажіть, будь ласка, що є цінним для людей, які навколо Вас?
Р: Що, що?
І: Скажіть, будь ласка, що є цінним для людей, які навколо Вас?
Р: Те саме, що в мені. Ті самі цінності, що в мене, напевно.
І: А які в Вас цінності?
Р: Християнські, плюс здоров’я, щоб всі здорові були.
І: Тобто, в Вашого найближчого оточення такі цінності, як і в Вас?
Р: Я надіюсь.
І: Чи є у Вас ще щось додати по життєвих принципах і цінностях?
Р :Нема.
І: Чи можете Ви згадати приклад несправедливого випадку?
Р: По відношенню до мене, чи що?
І: Не має значення.
Р: Сьогодні в газеті я прочитав, як інвалід другої групи виграв суд в водія маршрутки.
Півроку судився, відсудив морального відшкодування – тисячу гривень, за те, що він його не
взяв в маршрутку зимою, холодно. Він махав-махав кілька машин, і його ніхто не брав. І він
не міг сісти в маршрутку. Вони бачили, що інвалід, він платити не буде, і тому не ставали.
І: То це приклад справедливого чи несправедливого випадку?
Р: Несправедливого.
І: По відношенню до, водій по відношенню до ..
Р: Так, ними керують меркантильний інтерес – заробити, їм основне –заробити,
заробити. Тому й вони інвалідів не хочуть брати. Матеріальна зацікавленість переважує все.
І: Можливо, Ви згадали якийсь випадок щодо …
Р: Я не міг згадати стосовно себе. Тому й перепитав. І Ви сказали...
І:А можливо ще якийсь випадок згадали несправедливий?
Р: Несправедливий…, я щось не можу пригадати.
І: Давайте, перейдемо до іншого питання, а потім може згадається щось. Що для
Вас соціальна несправедливість?
Р: Хамство, нечесність, обман, це, не знаю.
І: Можливо ще щось?
Р: Не знаю.
І: Хамство, Ви назвали, нечесність, обман.
Р: Гординя, це, більше не знаю.
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І: Добре. От, Ви назвали, що соціальна несправедливість для Вас – це хамство,
нечесність, обман, гординя. Можливо, згадався ще якийсь випадок, несправедливий
випадок?
Р: Та щось не можу згадати, що ж несправедливе таке.
І: Тоді, чи згадаєте, згадайте, будь ласка, приклад справедливого випадку.
Р: От мені зараз, дуже часто, місцем поступають, я зауважив сам. От, коли я заходжу в
трамвай, мені поступаються місцем, деколи, навіть, старші люди поступаються, такі, може, і
за мене старші, але без палички. Бачать, що я ледве залажу, і поступаються. А деколи, й молоді
не поступаються, сидять собі. От, і це є приклад несправедливого випадку, до речі. Може
дивляться на мене, що я ще не дуже старий, та й не поступаються. Сьогодні з базару їхав, сів
в трамвай, і сидить молодий хлопець. Так він обдивився, обдивився, став і уступив місце
(сміх). «Сідайте». Так обдивився. Що ж він побачив в тій паличці? (сміх) Що я підходжу під
критерій ? (сміх).
І: Що для Вас соціальна справедливість?
Р: Чесність, дружба, щирість, толерантність, взаємодопомога, піклування, опіка.
І: Ви назвали: толерантність, щирість, дружба, чесність, взаємодопомога, опіка.
Може ще щось?
Р: Не знаю.
І: Можливо згадався ще якийсь приклад справедливого випадку? Добре, якщо
згадаєте, то кажіть. Ви частково вже сьогодні згадували сьогоднішній день, в контексті
відповіді на питання, які я Вам задаю. Погляньте на таблицю, яку Ви написали. Чи
можете Ви згадати справедливий чи несправедливий випадок, який міг статися сьогодні
з Вами протягом дня?
Р: Міг статися чи стався?
І: Стався.
Р: Місце мені оцей хлопець уступив сьогодні, так мене роздивлявся перше.
І: Можливо ще щось?
Р: А несправедливий випадок: мені на базарі, мені весь час йогурти, масла без
кульочків дають. Та, вони там в кульочках, видно, багатіють в тому відділі, ніколи кульочків
не дають. Я деколи сам руку простягну, витягну там з пачки в них. Деколи, так. Деколи скажу:
«Дайте». Але вони ніколи не дають кульочків.
І: То як Ви можете це одним словом охарактеризувати, коли ми говорим про
несправедливість, коли вони не дають кульочка Вам?
Р: Це несправедливість. Може в мене там щось таке, що мені замочиться. З
холодильника йогурт в кульку, він мокрий, молоко – мокре, а масло літом може розтопитись.
А вони без кульочка дають. Несправедливість обслуговування.
І: Ми зараз говорили про соціальну справедливість, соціальну несправедливість.
А чи якісь випадки соціальної справедливості чи соціальної несправедливості, чи Ви
щось згадали? Чи переходимо далі до наступного питання?
Р: Переходимо.
І: На Вашу думку, як можна досягти соціальної справедливості?
Р: Виховання.
І: Батьківське, власне, то що Ви говорили про цінності?
Р: Та, весь час треба виховувати.
І:Тобто, хто має виховувати?
Р: Держава.
І: Не батьки?
Р: Дітей – батьки, а дорослих – держава.
І: Який…
Р: Навіть тюрми мають нести виховну роль, тюрми, колонії. Вони кажуть, що вже
суспільне життя таке, на волі. Це приносить виховання. Так, як при радянській владі
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виховували, постійно людину виховували до смерті, своєю ідеологією, з маленьку: піонерів,
комсомольців, партія, партійне виховання, ідеологічне.
І: Чи зараз має бути ідеологічне виховання?
Р: Ні, зараз має бути морально-етичне виховання.
І: На що, на чому має базуватись це морально-етичне виховання?
Р: На всьому, на засобах масової інформації, на телебаченні, на всьому, постійно.
І:Це більше є каналами, де ми отримуємо, та?
Р: Та. Праця, колектив, всюди повинно бути виховання.
І: Але, які основні постулати цього морально-етичного виховання?
Р: Християнські заповіді.
І: В мене тоді знову питання…, в мене знову питання. Ви говорите про те, що
морально-етичне виховання має базуватися на християнській моралі, так? Водночас, Ви
казали, що справедливість – це толерантність. І чи буде це справедливо, чи ми досягнем
справедливості, коли будем виховувати людей в нашій, я так розумію Ви про державу
говорите нашу, в християнській, в межах християнської ідеології?
Р: Не тільки християнської, є й люди іншої віри.
І: Ну, от.
Р: Заповіді повинні бути, християнські заповіді, а не християнська ідеологія.
І: Чи можна тоді це назвати нехристиянськими?
Р: Не вбий, не кради – це загальнолюдська.
І: То ми маємо послуговуватись, Ви під християнським цінностями розумієте
загальнолюдські?
Р: Загальнолюдські, єс.
І: Чи хочете, чи маєте ще щось додати до того, як ми можемо досягти соціальної
справедливості?
Р: Не маю.
І: Чи в Вас, можливо, є щось згадали про справедливий чи несправедливий
випадок?
Р: Кіт краде листя з букета – несправедливий кіт. Він мене нервує, листя знов, бачила в
руці тримала. От, до нього з добротою, з добром відносишся, годуєш, і ковбасу купляєш, а він
так робить.
І: Не виховуєте (сміх)?
Р: Ну, це кіт, це все нерви.
І: Щось по цінностях, життєвих принципах додати?
Р: Ні.
І: Взагалі, до інтерв’ю, можливо, щось би хотіли?
Р: Ні, не хочу.
І: Тоді, дуже Вам вдячна за інтерв’ю.
Р: Прошу.
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І: Доброго дня. Мене звати Заремба Ганна. Сьогодні 22 червня 2014 року. Ми у
Львові. І я буду говорити з пані Галею. Скажіть, будь ласка, як Ви зараз себе відчуваєте,
в теперішньому стані?
Г: Шо мається на увазі? Шо я себе відчуваю: мій загальний стан, чи шо я, про шо я
думаю?
І: І то, і то. Можете послідовно розказати.
Г: В мене, зараз я рада, висловила радість, побачила своїх рідних, поспілкувалася з
ними. Стан мій спокійний…
І: Це Ви говорили про вже і зараз. Але, також, Ви згадали про якийсь загальний
стан.
Г: Загальний стан. Зараз в мене стан, я би не сказала, що спокою, стан неспокою.Так,
як в нашій країні зараз відбувається дуже, такі події тривожні, і мені здається, що кожна
людина, кожний громадянин України відчуває неспокій, неспокій душевний, неспокій за
країну, за той безлад, що робиться.
І: Дякую. Скажіть, будь ласка, Ви зараз згадали про свій особистий внутрішній
стан, і згадали про події, які відбуваються в країні, і, відповідно, про те, що відчувають
люди, не тільки Ви, а й люди, які навколо Вас. Мені цікаво знати, за якими життєвими
принципами мають жити люди?
Г: Кожна людина має в житті свою якусь цінність. В одної – це здоров’я рідних, для
мене, в даний момент – це є спокій в країні. Якщо буде спокій в країні, безумовно, буде і тоді
спокій в родинах, здоровля буде у всіх. Неспокій зараз за тих людей, які гинуть, обороняючи
наші кордони, які борються, шоб покінчити ту всю несправедливість, яка виникла, ту всю
війну, шоби був мир.
І: Тобто, я правильно зрозуміла, для Вас..?
Г: Цінність – це в спокої, в мене полягає в спокої в душі, спокої в країні нашій. Головне,
на даний момент для мене, цінність, – щоби був спокій в нашій країні.
І: А як, а яким чином досягти цього?
Г: Як досягти? Зараз в армію набирають військових, хочуть кордони, осилити кордони
в нашій країні, шоби розбити тих сепаратистів, шоби навести лад, шоби достукатися до їхніх,
до їхньої свідомості.
І: Скажіть, будь ласка, ми почали говорити про життєві принципи, Ви частково
згадали про цінності, які зараз панують серед людей, конкретно в нашій країні, але все
ж таки хотіла б уточнити, Ви сказали, що першопочатком зараз є спокій, досягнення
спокою в державі, тоді буде здоров’я, гармонія в родині, я правильно зрозуміла?
Г: Так, так.
І: Тобто, гармонія і здоров’я – це так само цінності, які є важливі для Вас?
Г: Здоровля – так, безусловно, так, здоровля має велику цінність людини.
І: Ви перше згадали про цінності, що для Вас важливі. В мене ще таке питання: а
що є важливим для людей, які навколо Вас?
Г: Для оточуючих, чи з тими, з ким я спілкуюся?
І: Так.
Г: Ну, по розмовах, так, з тими людьми, більшість, також, дуже тривожиться за стан, не
за стан, а за неспокій в нашій країні, за мир, шоби був мир накінець, то, аби люди могли
спокійно жити, працювати. Мені здається, що кожна людина, яка переживає за свою
батьківщину, на першому плані в неї.
І:Дякую. Ви згадали частково про те, що зараз відбувається в нашій країні, оця
війна розпочата, оця несправедливість. В мене до Вас питання: чи можете Ви згадати
приклад, ще якийсь приклад несправедливого випадку?
Г: Що мається на увазі несправедливого випадку, де саме?
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І: Що згадаєте. Може бути в Вашому особистому житті, чи хтось шось розказував.
Що найперше на думку спадає, коли треба згадати несправедливий випадок? Що Вас
вразило?
Г: Я не можу згадати, шо там... Не знаю, що сказати.
І: А тоді, що Вам спадає на думку, коли Ви чуєте соціальна справедливість? Що
для Вас соціальна справедливість?
Г: Справедливість – це справедливе ставлення до інших.
І: А в чому проявляється несправедливе ставлення?
Г: Неправильна оцінка якихось дій людини, неправильне оцінення реальності, що
відбувається.
І: А якщо ми повернемося до питання правильності-неправильності. Що є
правильним, неправильним?
Г: Це, напевне, від людини залежить. В свідомості людини формується її поняття, що
правильно вона зробила, що неправильно зробила… Справедливість – це, напевне, риса
характеру людини, яка закладається в формуванні, в вихованні людини. Як вона вихована,
вона повинна, якщо вона правильно вихована, відповідно відноситись до інших. Як навіть
казав в Заповіді Божій: «Люби ближнього, як самого себе». Тобто, ти повинен до іншого
ставитись так, якби ти мав до себе.
І: От, ми зараз говорили про соціальну несправедливість. Несправедливість для
Вас – це ставлення, проявляється в ставленні, це неправильна оцінка дій реальності, і
по суті, Ви сказали, що справедливість – це риса характеру. А несправедливість – це риса
характеру?
Г: Чи то риса характеру? Та, напевно, дій людини, неправильно вона робить,
несправедливо відноситься до інших, неправильне ставлення до інших. Тобто, я так розумію,
так?
І: То Ваші думки. Так, ми зараз говорили про соціальну несправедливість.
Можливо, Ви згадали випадок несправедливий, коли Ви міркували, що таке соціальна
несправедливість?
Г: Хтось, щось зробив, і неправильно оцінили, несправедливо оцінили його поступок.
Людина лишилась незадоволена, обурена, що неправильно вона щось зробила. Вона рахує, що
вона правильно, а її оцінили несправедливий поступок.
І: Тоді Ви сказали, що справедливість – це риса характеру…
Г: Це залежить від виховання. Якщо людина вихована правильно, то вона, відповідно,
і до інших буде ставитись. Тобто, дуже багато залежить від виховання самої людини.
І: А що для Вас іще соціальна справедливість, крім виховання?
Г: Оцінка інших моїх дій, як оцінюють інші мої дії, чи я правильно зробила чи
неправильно.
І: Можливо ше шось? Тобто, чи я правильно зрозуміла, все-таки, щоб вчинити
справедливо…
Г: Це реально, об’єктивно, поставити об’єктивну оцінку дій іншої людини.
І: То, все таки, ми тут говорили про те, що справедливість – це риса характеру,
індивідуально для кожної людини. Але, водночас, є суспільство та оточуючі, які можуть
об’єктивно оцінити чи вчинили Ви справедливо чи несправедливо. То ж який баланс
між тим, чи соціальна справедливість – це шось індивідуальне, чи суспільноуніверсальне? Як воно проявляється?
Г: Напевно індивідуально, від виховання, все ж таки, залежить. Але суспільство також
впливає. Тому-що, починається навчання, вже починається з дитсадку, потім школа, потім
вищі значення. І велике значення, також, педагоги прививають дітям.
І: А чи можете Ви згадати приклад справедливого випадку?
Г: Може шось, хтось зробив не так, йому роз’яснили причину його неправильного
поступку, він виправився в тому – і це справедливо, бо він прислухався до думки іншого.
І: А чи можете приклад справедливого випадку з власного життя згадати?

535
Г: Може колись, шось я десь зробила, мені дали зауваження. Так конкретно, я шось не
пам’ятаю. І я зрозуміла, що то було неправильно, но я виправилась.
І: А про несправедливий випадок, так і не згадали чогось конкретного?
Г: Тільки з побутових таких, можна взяти, чи в магазині була, чи, шо несправедливо
там віднеслися.
І: Цю табличка про сьогоднішній день заповнювали. Можете їх переглянути?
Г: Перечитати?
І: Так, переглянути, згадати, шо писали. І подумати, чи був сьогодні якийсь
справедливий чи несправедливий випадок з Вами?
Г: Та не було такого, щоби якесь шось конкретне. Ні, ніби нічого такого не було.
І: Не було. Тоді, на Вашу думку, як можна досягти соціальної справедливості?
Г: Аналізувати свої поступки, аналізувати свої поступки, робити висновки,
прислуховуватися до інших людей, з якими спілкуєшся.
І: Ше можливо щось Ви можете додати до досягнення соціальної справедливості?
Г: Дуже, напевно, велике значення має оточення, з яким ти спілкуєшся, друзі.
І:Чи є в Вас ще щось додати по життєвих принципах, цінностях?
Г: Для багатьох велика цінність – це родина, велике значення має.
І: І соціальна справедливість / соціальна несправедливість, чи є ще щось до цих
питань додати?
Г: Справедливість – несправедливість. От, навіть взяти зараз ті корупційні дії всі, що
відбуваються: несправедливе ставлення суддів, цієї всієї корупції, що в державі. Скільки часу
пройшло після Майдану? А ще навіть не засудили тих, які винні були в страті студентів і всіх
інших людей. Несправедливість ще існує в всій тій системі.
І: Якій системі?
Г: В нашій системі тій, в державній, щоб навести лад.
І: А хто має наводити лад?
Г: Перш за все, самі люди повинні зрозуміти, поміняти, то є дуже. Так, як сказати, тепер
новий президент, у нас всі мають нові надії, шо шось зміниться в самій структурі, будуть
перевибори, то повинно з часом змінитися…
І: Тобто, сам процес, чи я правильно зрозуміла, що соціальна справедливість чи
соціальна несправедливість, от взагалі, ми говорили про досягнення соціальної
справедливості, воно досить таке тривале, я правильно розумію?
Г: Тривалий час.
І: А чи воно є змінне?
Г: Я думаю, що з часом, повинно бути змінне. Якшо, мається на увазі, в нашій країні
то, шо зараз відбувається. Будуть же якісь зміни. Вже вибрали нового президента. Будуть
вибори ше в парламенті. Може, от взяти тих депутатів, яка ж справедливість, як вони мають
ту недоторканість, різні події, що відбуваються. От, цього, шо засудили депутата за вбивство,
я забула прізвище його. Посадили, потім вони його випускають. Все ж таки, справедливість є.
Вони його знов посадили через то, шо, як можна людині, яка вбила іншу людину, бути на волі.
Це, я рахую, несправедливе рішення суддів було. Але зміни вже якісь відбуваються в країні.
Це Лозинський, чи як, я забула прізвище.
І:Та-та, Лозинський. В мене питання: коли, от, Ви говорили про ті зміни, як їх
досягти, що самі люди мають усвідомити, тоді…
Г: А це, на це треба час. Час, щоб люди усвідомили, щоб вони впевнилися вже в
стабільності, зрозуміли, що таки, вже накінець, буде та корупція. То є, мається на увазі, про
державу я говорю. А відповідно, тоді будуть зміни, тоді і в нас, в людей, в житті побутовому.
І: То, все таки, зміни в нашому побутовому житті будуть, перш за все, залежати
від державних змін, чи ми маємо почати із змін свого побуту, свого життя, і тоді
почнуться зміни «зверху»? Як це має відбуватися?
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Г: Я думаю, що повинно початися з державних таких, а тоді вже, помаленьку, і в побуті
будуть зміни. Винищити корупцію ту всю, що існує, всі ті структури, бо то всьо взаємозв’язано
одне з другим, та несправедливість, ну, так чи ні?
І: Наскільки від самих людей залежить це, від їхньої свідомості?
Г: Від їхньої свідомості залежить, так. Скільки молоді ідуть добровольцями? Вони
свідомо розуміють, у них є ціль. Навіть взяти той Майдан, самі студенти, вони вже не хочуть
жити так, як було раніше. Вони розуміють, що потрібні в житті корінні зміни. Скільки вони
віддали своїх молодих, як то кажуть, життів, для того, шоби шось помінялося в нашій країні?
І: Чи є у Вас ше шось додати до нашої розмови?
Г: Для мене зараз, особисто для мене, цінність – це є спокій в державі, це є саме
найголовніше. Щоб відбулися якісь зміни. А тоді, відповідно, поміняється і свідомість людей,
бо люди зневірені.
І: Ви кажете, що люди зневірені, чи є цінність довіри в нас?
Г: Чи в нас є цінність довіри? Мені здається, що зараз дуже мало.
І: А чи люди хочуть це мати? Чи воно є цінним для них, от власне, чи воно існує?
Г: Більшість, мені здається, людей, це цінне для них, щоби змінилася сама, в державі,
шоб все помінялося в державі, шоби лад був. Якась частина людей, може, свідомо вже, і
несвідомі в тому, вони вже мають просто недовіру до всього.
І: У мене все. Дякую Вам за розмову.
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І: Доброго вечора. Мене звати Заремба Ганна. Я сьогодні розмовляю з паном
Василем у Лисовичах. Сьогодні 30 травня 2014 року. Скажіть, будь ласка, пане Василь,
як ви зараз себе почуваєте в теперішній ситуації?
В: Ну, як..? Погано. Постійно думки одні й ті самі: шо твориться в державі нашій. Не в
тому розумінні погано, шо здоров’я чи шо, але голова загружена постійно одними і тими
самими думками: шо твориться в нашій державі. І коли скінчиться, коли наведуть порядок. А
так, якби було всьо нормально, – і настрій кращий був би. А то так, рано просипаюся, включаю
телевізор: «Шо сталося в державі?». Вечором лягаю спати, так само, дивлюся, шо сталося в
державі.
І: По-суті, зараз цим живете?
В: Так.
І: Тоді скажіть, будь ласка, за якими життєвими принципами мають жити люди?
В: Як за когось я можу розпоряджатись? Як хто… Я, наприклад, суджу сам по собі:
рано встав і цілий день в роботі, заніматись роботою. Думати про краще життя, тоді легше
робота йде. Якшо думати, шо буде у нас порядок, може тепер, якраз шось зміниться, обрали
Президента і вся надія, шо зміниться. Дай Бог, шоб було всьо, шоб краще, змінилося. І легше
жити буде. І всьо так, а я знаю як. Я, наприклад, так думаю.
І: Тобто, ви кажете, шо якшо послуговуватися, шо якісно виконана праця –
основне, воно залежить від нас особисто? Але воно впливає на будь-шо, шо робиться
дальше, ніж ти?
В: Так.
І: Ніж ти особисто.
В: Є навіть такі, то ніби дрібниця. От дали, от, коли там починався будувати ресторан,
всі дозвола, всьо, побудували той ресторан. І вчора заїхали до мене гаїшники, і говорять: «От,
у вас стоїть знак вказівний, шо там кафе. Треба, шоб ви платили податок в Київ». Там виникло
таке питання: знак находиться на території села, в якому знаходиться мій ресторан. Чому я
маю платити податок в Київ? Не в сільську раду, а в Київ? Таке в нас тоже непорозуміння. Я,
як депутат, тоже, буду піднімати у нас, в сільській раді питання, у нас в селі. Я спеціально
проїхав, підраховував: стоять більше двадцяти двох таких рекламних біг-бордів, невеличких.
І так: або в Київ платити податок, або 300 грн на рахунок міліції штрафу один раз в рік. Та
краще платити той податок на сільську раду. Наприклад, в селі не має … голова сільської ради
в селі, ми рішали треба на місяць чотири тисячі світла, а нема звідки заплатити. А на такі
дрібниці, як ті знаки, можна не в місяць, а в рік три тисячі заплатити. Освітлення вулиць може
не тільки на таких знаках платитися. Просто треба над тим питанням, шоб хтось працював. А
то привикли всі гроші перекачувати в Київ.
І: Скажіть, будь ласка, ви тут частково згадали, що відбувається тут на місці,
справи в селі. Мені цікаво дізнатися, які цінності є в людей, які є серед вас?
В: Як то розуміти «цінності в людей»?
І: Що для них важливо?
В: То, як я вже говорив, шоб в державі був лад. Ніхто нам треба, мені не треба. От, в
мене працює п’ять чоловік, офіційно влаштовані, за яких я плачу пенсійні фонди. Їм тоже
нічого не треба. На зарплату вони в мене не жаліються. Не плачу я їм зарплату меншу, як,
наприклад, от зарплата мінімальна – 1200, я їм плачу 1800 зарплати. Продавці не жаліються,
повари тоже не жаліються. Ясне діло, шо краще би було, якшо би, наприклад, держава шось
зробила, шоб ті податки, або зменшила, або шо. Шоб я, наприклад, не платив за продавця 500
гривень, а хотя би – 200, нехай половину – 250. І 250 гривень я би добавив. Проблем би вже
не мав – 1800, а мав би 2000 зарплати. Так, шо, вроді…
І: От, крім якогось матеріального забезпечення, от ви сказали, шо зарплати, так
зарплати влаштовують людей, лад в державі, важливий їм спокій в державі. Можливо
ще щось важливо для них?
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В: Ну, я не знаю, я такого не… не вів розмову з ними за їхні цінності, і від них такого
нічого не чув. Тому мушу…
І: Угу.
В: … приходять, і всьо. Вільний час, то вони зразу до телевізора: і там б’ють, там б’ють,
там то, там то, там то. Ясне діло, шо люди, тільки саме головне цінність – сім’я, діти, і думають
про спокій в державі.
І: А для вас що є цінним?
В: То саме й для мене. Само цінно, щоб діти живі і здорові були. А так. Цінностей в
мене таких нема. Я не хочу бути, як кажуть, таким багатим, вже пізно і начинати багатим. В
мене вже такий вік, шо пізно начинати бути багатим. Цінностей в мене нема таких, шоб…
Живу, я забезпечений, тільки, шоб було здоров’я і в державі спокій.
І: Ви трошки згадували про свою діяльність, згадували різну профільну, по-суті, і
приватний підприємець, і депутат. Чи можете ви згадати якийсь несправедливий
випадок?
В: То, не то, шо несправедливий випадок, я нічого не хотів би, я би тільки хотів би, шоб
любого державного службовця, сказали йому, хоть на рік – на два, відкрити собі
підприємницьку, свою діяльність, шоб його заставили. І шоб він пройшов по тих муках, по
яких ми проходимо, оббиваєм пороги, поки нам шось дозволять. Якшо приватний
підприємець, не знаю, може зараз шось і зміниться при новій владі, но за 20 років, я 18 років
займаюся, то ше такого не було, шоб я зайшов до одного чиновника, і чиновник мені… Я не
кажу за один, хоть би з п’ять раз зайшов. А до чиновника треба заходити разів двадцять. І він
сидить, як цар на троні, і думає, шо він Бога за ноги зловив. А він, якшо чесно, я вже буду так
грубо говорити, він не вартує доброго слова. Його завтра виженуть з роботи – він пропаде, з
голоду помре. Тому-шо, колгоспів нема, щоб він телята колгоспі пас. А він більше ні до чого
нездатний. Він тільки привик брати побори і всьо. Він думає, шо він Бог знає хто. І начинати
від найменшого до найбільшого. І нічо не міняєся, дальше – то саме. Дальше то саме, всьо, шо
є.
І: Але, якшо так, тоді підсумувати, що для вас є соціальна несправедливість?
В: Перевірки ті, перевірки. Тільки несправедливість, що перевірки. Відколи почалась
та Революція, вони трошки заспокоїлися. Зараз, я дивлюся, вони починають піднімати дальше
хвоста. Дальше начинає піднімати, сто раз провіряє одно й то саме. От, в мене є ставок, тут, я
взяв в оренду. Вже, вроді, спокій, начинають по-новому: принести технічний паспорт,
привезти. Я кажу: «Я Вам сотні раз вже давав копії, в рік – по три рази». Прокуратура провіряє,
земельний відділ провіряє, кому не лєнь, і нічо не находить. Але вони вже знають, шо тепер
люди трошка змінилися. Давати – я вже нікому не дам ні копійки, хіба, як Ляшко каже:
«вилами в груди», і всьо. Інакшого виходу не буде. Нехай вже собі забудуть про то, то
держслужбовці, так звані. Злодії.
І: Тоді підемо від протилежного. Чи можете ви згадати справедливий випадок?
В: Шо справедливо поступили?
І: Так. Чи з вами, чи ви, справедливо загалом, шо так в пам’яті зразу визріває?
В: За час підприємницької моєї діяльності, справедливості у мене не було. Аби хто
справедливо із чиновників поступив.
І: А якшо ми відійдемо від підприємницької діяльності, а загалом, згадаєм якийсь
справедливий випадок?
В: Чесно говоря, трудно признати. Хіба, шо можуть поступити друзі справедливо, як
ми десь їдем на полювання. От, я, наприклад, їжджу із собаками тепер, робили ми такі
змагання Схід-Захід-Південь разом. Збирали нас. Так, як я представник ведення породи
російських гончих на Львівщині, нас збирали у Чернігові. Там були луганські,
дніпропетровські хлопці, з усієї України. Я був, як представник, нас троє було, представників
Львівщини. От, тільки там я побачив справедливість між тими людьми. Шо такі, просто, як
друзі зустрілися. Ми обговорили всьо. Я там був три дні, і на три дні я забув, шо у нас в державі
твориться.
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І: Тобто, справедливість більш імовірна, все-таки, на такому якомусь дружньому
рівні?
В: Так, і всі хочуть одного, всі хочуть одного – всі нарікають на нашу владу. Ті самі
луганські хлопці, от, є навіть у журналі «Охота и рыбалка», ті самі луганські, ті самі
дніпропетровські, всі одно й то саме говорять. Нас просто ділять. От, тільки за один раз в рік,
як я десь поїду між таких друзів, то дійсно там відчувається справедливість людей, і всіх
наболіло одно й то саме питання. А так, тут, в нас, в крайньому разі, я справедливості ще не
бачив. Аби я прийшов і там попросив, не то, шо попросив, а прийшов з любою бумажкою, аби
справедливо поступили, – та ніхто не поступить. Посилають сто раз. А вже, як нема куда
посилати, кажуть: «Приїдьте завтра…».
І: Придумаємо.
В: Та, ще мають надію, шо я завтра приїду і шось їм дам. А то вже всьо, то минулося.
Давати я вже нікому не буду. По-перше, нема звідки давати, тому-шо народ бідний, бізнес іде
дуже слабо.
І: Тоді, давайте ще подумаємо, що для вас соціальна справедливість. Ви говорите,
що соціальна несправедливість – це ці перевірки, по суті, бюрократія постійна, певним
чином, некваліфікованість тих, що вимагають і перевіряють. А що тоді соціальна
справедливість? Бо ми відштовхувались, і все-таки, визначились, що соціальна
справедливість існує лише в тому ближчому колі друзів, сім’ї. Тоді, які такі риси
соціальної справедливості? Що таке соціальна справедливість?
В: Наприклад, я, шо я, шо в мене, ото, шо я приватник, в мене би справедливість була,
якшо я звертаюсь у якусь державну структуру, і вони поступають справедливо. Мені більшої
справедливості не треба. Розумієте? Людині не потрібно знати, шо там у верхах робиться.
Мені треба знати, шо тут, у нас, у низах. Я прихожу чи у ту податкову, чи до тих пожежників.
Куда би не звернувся, і я йду увірений, шо зі мною поступлять справедливо. Ото для мене є
основа. А я куда… тільки мені подзвонять: «треба, шоб ви приїхали», я знаю, шо там зараз
начнуть шось видумувати. І справедливості там я не бачу, не бачу, шо скоро в нас десь буде
справедливість.
І: Але, от, власне, тут цікаве питання. Ви справедливість згадуєте на такому
державному, ви часто стикаєтеся з державними структурами. А чи існує, тут ви кажете,
що справедливості важко досягнути, але говорите, що на цьому ближчому рівні для вас
існує ця соціальна справедливість. Як вона виражається?
В: Як вам пояснити, я, наприклад, я так, як із своєї сторони бачу. Якшо я до людини
прийду, там, і бачу, шо людина з відкритою душею справедлива, я можу такій людині і
допомогти шось. Коли відчуваю я, шо людина справедлива, і справедливо ся відносить, чи
той, най буде, держслужбовець, розумієте, навіть настрій в мене…та ну, про шо там говорити.
Я вам говорю, шо я стикаюсь тільки з такими одними держслужбовцями. Зараз, в даний
момент, я не стикаюсь з ніким, бо я вже нічо не будую і не розширяю свій бізнес. Тому-шо,
по-перше, нема можливості. І ше раз вам говорю, я вот тільки, шо з ними. Тільки з друзями, і
в сім’ї хіба справедливість, і з своїми працівниками, само собою. А от, в державі
справедливості я не бачу. І не знаю, з якої би ви сторони мені не задавали питання, то шось
мені, не бачу. Вся надія ще на Порошенка – на нового Президента.
І: А як досягти соціальної справедливості?
В: Треба, шоб всі чесні були. І не треба… треба начинати з себе, з села. От, як я,
наприклад, живу в селі, я в селі за свої гроші і асфальт прокладав, дав 5 тисяч, 3 тисячі доларів
на асфальт дав, світло вуличне людям провів. Я нікого нішо не просив. Люди мене на другий
термін обрали. Попросили люди, шоб воду провести, і люди здавали гроші. В основному, я
вложив там 10 тисяч своїх гривень, а з 10 тисяч – люди скинулись. Воду їм провів у 18 жилих
будинків приватних. І я даю гарантію, якшо я, наприклад, на слідуючий термін даю свою
кандидатуру депутата – мене люди оберуть. Тому-шо, я їх не обдурював, я поступав
справедливо з ними. Любий із сусідів, хто звертається до мене за чимось, то сусіди можуть
сказати, не то, шо я сам себе хвалю.
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І: А чи є, от відповідно, ця така реакція на цю соціальну справедливість? Ви
поступаєте чесно, ви працюєте якісно і доброчесно, і чи є віддача від людей?
В: Якшо людина занімаєся роботою, неважно чим занімаєся, наприклад, один у мене
сусід завуч, другі там сусіди, такі близькі мої сусіди працюють, слюсарем там працює, я не
знаю ще ким там працює. Ті люди, що працюють на такій роботі, то вони відносяться
справедливо. А от такі, що ніде не працює, не хоче працювати, і він з тої завісті, не буде ніколи
ні до кого, ні до держави… Є люди, що находять собі по дві-три роботи, а вони не хочуть нігде
робити, такі тунєядці. От, такі люди справедливо ні до кого не будуть відноситися. Людина,
яка працює від ранку до вечора, та буде справедливо ся відносити. Бо вона розуміє, шо коштує
кусок хліба.
І: Дякую. Чи є у вас ще щось додати до питань цінностей і соціальної
справедливості?
В: Нє. Тільки чесність, спокій в державі, і всі будуть ся відносити держслужбовці, в
основному, так, як ми стикаємся, всі приватники із держслужбовцями, якшо буде в державі
спокій і буде діяти трошки закон, і всі будуть відноситися справедливо і чесно, от тоді буде
справедливість. І нас тоді аж, я не знаю чи я доживу до того, дай Бог, шоб мої діти дожили.
Тоді нас не буде інтересувати, хто в державі президент. Якшо ми будемо жити справедливо,
мені не треба буде знати, хто там прем’єр, хто президент. Людині треба спокій, робота і
відпочинок. Всьо, більше людині нічого не треба.
І: Але в мене тоді наступне питання. Який зв'язок? З контексту розмови. На цьому
такому державному рівні, на вашу думку, зараз немає справедливості. Тоді як, ви
говорили про свій рівень, ви в селі займаєтесь активною діяльністю, відповідно, як ти
віддаєшся роботі, ти працюєш заради чогось – відчувається справедливість. І можливо,
ще десь є випадки, в себе в сім’ї, серед друзів, в свому робочому невеликому колективі,
поступаю справедливо, чесно. Який зв'язок, як перенести оцю соціальну справедливість
тут, десь нижче, на оцей вищий рівень? От то мені цікаво зрозуміти.
В: Справедливості не буде доти в нас, поки не розженуть отих старих всіх чиновників.
Треба, у нас є дуже багато розумних молодих людей, треба їм отих всіх чиновників, хто
працював за Союзу, за комуністичної партії, їх треба всіх звільняти, звільняти всіх, дати їм
можливість стати приватними підприємцями, хай вони попробують. І тоді молодь, набагато
більш розвинена, не привикли красти. А отих, з отими зараз чиновниками, що у нас є,
начинаєм з районної ради. Скільки я пам’ятаю, отут я живу, відколє я стикаюся з отим,
підприємцем я є 18 років: як не голова районної ради, то одно скликання – заступник, потім
знов –голова, потім знов – заступник. І всьо, і туда молодий ніхто не впихаєся. А як впхається,
скажуть перебирати в куті папери. А печатки, одні й ті самі тримають печатки. Поки їх не
розженуть, доти порядку не буде. А треба так начинати, якшо держава сама, то треба нам
братися самим розганяти їх. І не треба нам, вони спирають на верхи, ми спираєм… треба
начинати самим з себе. Показати в селі, шо справедливий. Тоді, з села має йти до району.
Спитати того чиновника: «Чого ти поступив так, а не поступив так?», і всьо. А то вони
шукають причини, вони придумують Бог знає, шо, тільки, шоб ганяти з кута в кут. А самі
знімаються махінаціями і більше нічим. Ніхто про людей не думає.
І: Дякую. Ви прописали свій сьогоднішній день. Пригадали собі, шо сьогодні
робили. Чи можете ви згадати якийсь справедливий чи несправедливий випадок, який
сьогодні був?
В: От, начинаєм спочатку. Поїхав на базар, закупляти продукти. Всьо. Всі знають мене,
я знаю їх, люди в дійсності поступають справедливо. Розумієте? Я можу в любої людини
поїхати, не хватило мені грошей, мені, знову, там повар, шо треба то і то взяти, і я з тих людей,
любих, можу на пару тисяч. Тут бесіди нема. Бо ми один одного знаєм, поступаєм з ними
справедливо. На рахунок базару, поїхав в Болехів, ми там будуєм, я почесний член
Українського товариства мисливців і рибалок, і я рішив будувати, так, як я сам бувший житель
Болехова. І рішили, раз там є 110 чоловік, побудувати будинок мисливців та рибалок. Їздив я
в Київ, вибивав, їздив до голови Всеукраїнської ради, дякуючи, в дійсності, дякуючи голові
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Всеукраїнської ради, такий Шуляр Микола Степанович є там, він дав гроші. Дав гроші, як ще
не дав, каже: «Давай рахунок, ми перерахуєм гроші». От, шо я побачив там несправедливість.
Ше гроші не перерахували, а сьогодні мені говорять один підприємець, не підприємець, а
голова: «Давай гроші на той рахунок, давай гроші на той рахунок». Почали ділити шкіру
невбитого медведя. Ото мені ся не сподобало. Я сказав: «Так хлопці не буде. А от люди
виконають роботу, дадуть рахунки і на їхні рахунки я перерахую в Київ гроші. А вот ви гроші
ділити не будете». То мені ся не любить. Ну не сподобалось. І вот, сьогодні вечором я
перевіряю роботу, там я людям довіряю, я їх не перевіряю, просто я пройду і подивлюся, як
там порядок, і поварів розвезу по домах, шоб, так, як сьогодні дощ може буде, шоб вони не
йшли на автобус, не мокли, я їх розвезу по домах, додому. Я вечором не хочу, шоб вони там
пішки добиралися, розвожу і всьо.
І: Дякую пане Василь. Чи є щось додати?
В: Нічого. В мене, додати можна тільки просити, шоб дав Бог спокій в Україні, в
державі, і шоб розігнати отих всіх службовців несправедливих, які привикли тільки сидіти. І
вони всі тепер спирають, шо їх заставляли, шо їм треба було. Але я скільки знаю, 18 років, їм
постійно треба було. Всьо, більше в мене нема, шо додати.
І: Ясно, дуже дякую.
В: Прошу.

